
ПРОФ. ІВАН опенно 

ПЯЯЇАТКИ 

(ТІГНШ'ШЕИ 
Х-ХІ ВІКІВ 

ІСТОРИЧНИЙ, ЛІНГВІСТИЧНИЙ f ПАЛЕОГРАФІЧНИЙ огляд з повно» 
БІБЛІОГРАФІЄЮ ТА АЛЬБОМ 155 ЗНИККІВ З ПДМ’ЯТОН З НИРИЛІВ- 

СЬНВЮ ТРАНСНРИПЦІЄЮ 

ВИДАНО ЗА ДОПОМОГОЮ 
МІНІСТЕРСТВА В.Р. і П.О. 

ВАРШАВА 
ДРУКАРНЯ СИНОДАЛЬНА, ЗИГМУНТОВОЬНА 13 

19 2 9 
% 

ів£ 

Оцифровано з бібліотеки М, Мольнара 



гл
п
тт

г-
т-

 

Ml-W) 

; • 

. V . 

СТУДИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ГРАМАТИКИ 
ВИДАЮТЬ: ІВАН ОГІЄННО ТА РОМАН СМАЛЮТОЦЬКИЙ 

КНИГА V 

ПРОФ. ІВАН ОГІЄНКО 

ІСТОРІЯ 

ЦЕРКОВНО-СЛОВ’ЯНСЬКОЇ мови 

ТОМ П’ЯТИЙ 

ВИДАНО ЗА ДОПОМОГОЮ 
МІНІСТЕРСТВА В.Р. і П.О. 

ВАРШАВА 
ДРУКАРНЯ СИНОДАЛЬНА, ЗИГМУНТОВСЬНА 13 

19 2 8 

і f~ Іі,у . _ - 'Щ, ІісГ* ?ОТ- ■ 

V >? 





ПРОФ. ІВАН ОГІЄННО 

ЦЕРКОВНО-СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МОВИ 

ЧАСТИНА І: 

ПАМ’ЯТКИ СТАРО - СЛОВ’ЯНСЬКІ X—XI ВІКІВ 

ВАРШАВА 
ДРУНАРНЯ СИНОДАЛЬНА, ЗИГМУНТОВСЬНА 13 

19 2 9 





ВСТУП, 

НАЙДАВНІЩІ ПАМ'ЯТКИ СТАРО-СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МОВИ. 

Росповідаючи про найдавніші пам’ятки старо¬ 
слов’янської мови, насамперед треба підкреслити, що, 
на жаль, самих оригіналів перекладів Костянтина та 
Мефодія зовсім не маємо,—їх знищив час або релігій¬ 
на боротьба; не збереглося — чи може не розшукано 
ще—й оригіналів праці учнів св, братів. Звичайно, 
пошукування нових давніх пам’яток ще цілком можли¬ 
ві, на що нам вказує хоча б історія відкриття напису 
царя Самуїла 993 року. 

Пам’ятки старо-слов’янської мови дійшли до нас 
в двох азбуках,—це пам’ятки глаголицькі та кирилів¬ 
ські; коли ж приняти на увагу й ФрейзингенськІ 
Уривки, то треба визнати, що вдавнину були слов’ян¬ 
ські пам’ятки, писані й латинкою. Ось тому старо¬ 
слов’янські пам’ятки можна поділити на три групі,— 
писані глаголицею, кирилицею та латинкою. 

Значна більшість найдавніших слов’янських па¬ 
м’яток не датована, цеб-то на них не зазначено ані 
року їх написання, ані місця, де вони повстали; тра¬ 
пилося це тому, що ці пам’ятки не дійшли до нас 
в цілості,—це часто лише уривки, часом дуже мізер¬ 
ні, з колишніх великих книжок, які може й мали в 
кінці т. зв. книжковий літопис, де була зазначена 
Історія повстання теї чи Іншої книжки. Як відомо, 
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початок І кінець в книжці нищаться («зачитуються»» ) 
в першу чергу, І тому наші найдавніші пам’ятки дій¬ 
шли без них. А це спричинилося до того, що про 
час та місце повстання найдавніших слов’янських па¬ 
м’яток між ученими звичайно нема єдности, виста¬ 
влено тут силу найріжніщих гіпотез, часто одна одній 
зовсім протилежних. Датувати пам’ятку (цеб-то вста¬ 
новляти час та місце написання її) доводиться біль¬ 
ше на основі аналізу палеографічного, почасти язи¬ 
кового та правописного, а це звичайно не дає виснов¬ 
ків зовсім міцних та остаточних. Скажемо, найдоклад- 
ніщий палеографічний аналіз все таки часом може не 
дати правдивої відповіли, а то тому, що писар, напр. 
ХІ-го віку, міг походити з правописної й палеогра¬ 
фічної школи Х-го віку, міг міцно триматися 1 в гли¬ 
бокій старості тих своїх звичок писання, яких набув 
собі замолоду; нарешті, навіть молодий писар міг спи¬ 
сувати з старішого оригіналу й дуже пильно його на¬ 
слідувати. Усе це веде до того, що найліпший палео¬ 
графічний аналіз може відійти від правди на якихсь 
50—80 літ, а то й на ціле століття. 

Місце написання пам’ятки так само не легко за¬ 
значити, як І рік його. Опреділення місця звичайно 
робиться аналізом словарного складу та аналізом гра¬ 
матичним, але й такий аналіз не дає тривких виснов¬ 
ків, бо часто оригінали, що повставали в одній мі¬ 
сцевості, переписуються на іншій землі, і кожний 
писар, як не пильнував він копіювати оригінал,— сло¬ 
во в слово та букву в букву, вносив проте й своїх 
місцевих ознак до правопису та граматики оригіналу. 
При таких переписуваннях менше змінявся словар- 
ний склад, а тому він—надзвичайно важлива ознака 
для встановлення давности оригіналу; часом буває, 
що пам ятка, ^ скажемо XIV-го віку, має словарний 
склад давніший, як у пам’ятці, переписаній в ХІ-м 
віц!;_ це бачимо на прикладі хоча б Никольської Єван¬ 
гелії XIV-го віку1; цеб-то, при наших працях над 
старо-слов’янськими памя’тками повинно добре роз- 
ріжняти оригінали від їхніх списків. Звичайно, усе це 

1 О, Кульбашм, „Навіст!*-, 1901 р.т. IV кн. 4, ст. 133. 
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дуже утруднює нам діялектичний росподід найдавні¬ 
ших пам’яток старо-слов’янської мови. 

Остаточно не вирішено ще в нашій науці, які 
саме пам’ятки рахувати за пам'ятки старо-слов’ян¬ 
ської мови. Пам’яток з чистою старо-слов’янською мо¬ 
вою, цеб-то мовою Костянтина й Мефодія, зовсім не¬ 
ма, бо кожна пам’ятка має ту чи іншу кількість міс¬ 
цевих Д'ялектичних ознак. Пам'ятки X—XI віків, що 
дійшли до нас, переписували писарі з найріжніщих 
місцевостей, і постійно вносили до них ті або інші 
живі ознаки своєї власної мови. Тому ці пам'ятки ді¬ 
лимо на т. зв. І з води чи р еце нзП,—маємо ізвод 
болгарський, сербський, хорватський, словінський, 
чеський, моравський, київський 1 новгородський. Ви¬ 
кинувши з пам’ятки місцеві ознаки, маємо «чисту* 
старо-слов'янську мову первісного оригіналу. Ці місце¬ 
ві ознаки входять до пам’ятки в більшій чи меншій 
мірі, в залежності від чого їх рахують пам'ятками 
старо слов’янської або місцевої мови, але звичайно 
такий росподіл—чисто суб’єктивний, тривкого методу 
тут не встановлено; скажемо, багатенько з поміж ки¬ 
рилівських пам’яток східно-слов'янських рецензій ХІ-го 
віку можна б уважати за добрі джерела до вивчення 
старо-слов’янської мови, хоч звичайно цього в нашій 
науці вперто не робиться. 

Один з найліпших дослідників церковно-слов’ян¬ 
ської мови та її пам’яток, академик Ягіч ось так пи¬ 
ше про цю справу; „Почти у каждаго из*ь древній- 
ших^ памятниковт» церковно-спавянскаго язьїка єсть 
свои особенности, видоизм“ЬненІя и отступленія огь 
того нормальнаго типа язика, которьгй наукой полу- 
чается какт» теоретическій виводе изь сравненія мно- 
гихт» текстові»" % 

Ніяких оригіналів Кирила чи Мефодія або їхніх 
учнів, як казав я, до нашого часу не дійшло, мало 
надії й на те, щоби їх коли-небудь знайшли; Інакше 
кажучи: старо-слов’янської мови IX-го віку, цеб-то 
мови Костянтина та Мефодія, з пам’яток не знаємо,— 
знаємо її тільки з тих писань, як! дійшли до нашого 

1 МарІинскос Чатвероевангеліе, 1883 pej ст, 423, 
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часу,—З кінця Х-го віку. Правда, маємо такі старі 
євангельські тексти, як, скажемо, Зографська Єван¬ 
гелія, але думати, що текст цеі Євангелії, то автен¬ 
тичний текст кирило-мсфодіївський, підстав нема. 

Вдавнину не було якогось сталого методу праці 
писарів богослужбових книжок, не було в цій справі 
й якогось провідного наказу вищої церковної влади,— 
кожний писар списував по свойому, кожний до цеї 
праці вносив свою уподобу. Давнина наша ніколи не 
знала погляду про недоторканність оригіналу та про 
святість навіть окремої букви, — ці погляди прийшли 
значно пізніше; з давніх часів не можна вказати, 
напр., навіть двох євангельских текстів, щоби вони 
були зовсім однаковими; навпаки, часто.писар постіль¬ 
ки вільно ставився до свого оригіналу, що його мо¬ 
жна б назвати автором пам’ятки. А через це, звичай¬ 
но, ми не можемо твердити, що наші списки к. X- 
XI віку близько передають старі кирило-мефодіївські 
оригінали. Добрий дослідник старо-слов'янських па¬ 
м'яток, прсф. В, Н. Щепкин так пише про ці ріжн 
ставлення до своєї праці давніх писарів; ,,Писец,ь Зо- 
графскаго Евангелія очень дорожилг. тщательной пе- 
редачей оригинала и прекрасно справлялся сь зток 
работой; справщик-ь (не посл-ЬднШ писещь) Остроми- 
рова Евангелія виділ-ь вг своєм'ь оригиналі только 
сьірой матеріале, подлежащій послідовательной обра- 
боткі вь одном-ь направленій (цеб-то: „в-ь тщатель 
номг удаленіи діалектических'ь особенностей глаголк- 
ческаго—македонскаго—нар^чія, при чемь зта рабо- 
та производилась не на основаній какой-либо лйтера- 
турной теорій, а явно на основаній какого-то живого 
говора", ст, VIJ), признаваемомь единственно-в'Ьрньїмг, 
такг сказать классическимь; писец-ь Саввиной Кни¬ 
ги не обладалг литературньїми идеями, дающимн 
тоть или другой взглядть на сригиналь, не задавался 
совершенно вопросами язьїка, бьші, лишенії начитан- 
ности, но взам&п, того он*ь смілеє сл-Ьдовал-ь сво¬ 
єму непосредственному чутью язика и сії удачей ви¬ 
ражала фонетику своего родного говора. Писци Ма- 
ріинскаго и Ассеманова Евангелія иміьють мало ини- 
ціативи и еще менйе— руководящихг идей: ихі, ра- 
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бота обнаруживаегь неравномірное сміьшеніе особен- 
ностсй живого вьіговора сь графическими традиція¬ 
ми, уже очень часто понимаемьіми неясно. При зтомь 
во всіх^ списках?! мьі наблюдаєм'ь пред^льї, положен- 
ньіе силамь и вниманію отдільнаго лица: писец-ь 
Зогр. не вв силахт» скрьіть совершен' о своего соб* 
ственнаго говора, подь рукою справщика Остр. и пис- 
ца Савв. изр'Ьдка проглядьтвають чертьі удаляемаг, 
ими стараго"\ 

ПДо до мови давніх пам'яток к. X — XI віку, то 
їхня т. зв. старо-слов’янська мова не має якоїсь єдно- 
сти,—кожна пам'ятка має свої властиві особливості 
в мові, в кожній з них пробиваються В ТІЙ чи Іншій 
мірі діялектичні особливості чи то оригіналу, чи то 
писаря, чи то того й другого разом; от через це всі 
давні пам’ятки навіть в такій рисі, як уживання т. 
зв. Ірраціональних зсуків я, ь проявляють велику р)ж- 
норідн'.сть. 

Не забудьмо ще й того, що якогось сталого од¬ 
номанітного правопису слов’янська давнина ніколи не 
знала,—кожний писар мав свою власну систему, а то¬ 
му всі давні старо-слов’янські пам’ятки мають найріж- 
ніщі відміни й правописні, а це, звичайно, дуже утруд¬ 
нює нам аналіз правдивої вимови, що ховається за 
цим ріжноманітним правописом. Додаймо до цього ще 
й те, що при переписуванні писар звичайно зберігав 
1 правопис оригіналу, зберігав часом свідомо, часом 
мимо волі своєї; переплутання правописів оригіналу 
та свого власного (писаря),—це характерна риса всіх 
давніх старо-слов'янських пам'яток. 

Кожна давня старо-слов’янська пам’ятка звичайно 
має якусь утерту свою назву, не завше влучну. Назви 
пам’яткам даються по зовсім випадкових ознаках; так, 
назви повстали: 1. від назви маснатиря, в якім па¬ 
м’ятку знайдено, напр.: Зографська Євангелія, Марі- 
їнська Євангелія, Супрасльський Рукопис, Хиландар- 
ські Листки; 2. від назви міста, де пам’ятку знайде¬ 
но: Охридська Євангелія, Слуцький Псавтир; 3. від 

1 Разсужденіе о язнкі Саввиной Книги, „Сборявгь* 
т. 67, Спб. 1901 р, аередноаи ст. VIII—IX. 
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назви мі.сцевости взагалі, де рукопис знайдено: Си* 
камський Псавтир, Синайський Требник, Македон¬ 
ський Листок; 4. від прізвища особи, що знайшла па¬ 
м’ятку: Євангелія Ассеманієва; 5. від міста тепер'ш- 
нього збереження: Київські Глаголицькі Уривки, 
Пражські Листки; 6. від власника пам’ятки: Клоців 
Збірник, Листки Ундольського; 7. від назви писаря 
пам'ятки: Савина Книга, 1 8. від назви особи, якій 
написано пам'ятку: Остромирова Євангелія, Збірник 
Святослава І т. п. 

Що ж то за мова, яку донесли нам найдавніші 
пам'ятки старо-слов’янські? Чи тут мова однопільна, 
з однаковими фонетичними й морфологічними рисами? 
В’дповідь на д! питання дається в IV томі цеї праці, 
тут підкреслюю тільки головніше. Дуже довгий час 
учені під словом „ старо- слов’янська мова" розуміли 
ріжні поняття, а часом не маємо на це однакового 
погляду ще й тепер. В теперішній час більша части¬ 
на вчених під терміном „старо-слов’янська мова" ро¬ 
зуміє ту живу мову, якою говорили Костянтин І Ме- 
фодій І на яку вони зробили свої переклади св. Пись¬ 
ма та богослужбових книг, цеб-то під „старо-слов’ян¬ 
ською" мовою розуміють солунську говірку південно- 
македонського нарічча болгарської мови половини 
ІХ-гс століття, яка й стала літературною й церков¬ 
ною мовою усіх слов’янських народів. Але ані одної 
кирило-мефодіївської пам’ятки в оригіналі не дійшло, 
цеб то т. зв. старо-слов’янської мови з оригінальних 
пам яток ми не знаємо; усі найстаріші пам’ятки, які 
знаємо, то пам’ятки пізнішого часу, десь з кінця Х-го 
століття зачинаючи, і вони дають змогу лише до пев¬ 
ного ступіня судити про старо-слов’янську мову. Усі 
т. зв. старо-слов’янські пам’ятки—це вже пізніші від¬ 
писи, в яких немало маємо й місцевих діялектичних 
ознак. Ось через усе це само -собою повстає важливе 
питання про якусь певну класифікацію тих пам'яток 
які діишли до нашого часу. 

При класифікації пам’яток найважніщим питан¬ 
ням являється відшукання того критерій, на основі 
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якого можна поділити їх на певні групи1. Найпро¬ 
стішим критерієм єсть азбука, якою писано пам'ят¬ 
ку, а тому більшість учених звичайно й ділить усі 
найстаріші пам’ятки на глаголицькі й кирилівські (але 
єсть ще й писані латинкою). Пробували були такому 
поділові надати й хронологічний характер, рахуючи 
пам’ятки глаголицькі за старші від кирилівських; до 
певної міри це так і єсть, але з застереженням: слс- 
варний склад та морфологічні особливості глаголиць- 
ких пам’яток дійсно старіщі, але цього вже не мож¬ 
на сказати про фонетику їх: фонетичні особливості в 
кирилівських пам’ятках часом старіщі, як в пам’ятках 
глаголицьких2. 

Корисним було б росподілити пам'ятки, взявши 
за критерій час їх написання, цеб-то дати класифіка¬ 
цію хронологічну; на жаль тільки таке завдання все 
буде суб'єктивним, бо майже всі ці пам'ятки недато- 
вані. Можна б поділити пам’ятки по змістові їх, але 
такий поділ для вивчення мови нічого не дасть. До 
певної міри ми можемо відбудувати той оригінал, з 
якого списано нашу пам’ятку, 1 можна б робити кла¬ 
сифікацію пам’яток вже по цих оригіналах,—але й тут 
ми змушені були б опіратися на виразно суб'єктивні 
міркування, а сам поділ такий мало поміг би нам для 
ліпшого вивчення пам’яток. 

Найціннішим поділом тих пам'яток, що дійшли 
до нас, уважаю поділ діялектичний, цеб-то такий, в 
якім за критерій поділу беремо батьківщину остан¬ 
нього писаря пам’ятки. Як я вже вище росповідав, 
кожний писар вносив до своєї праці більше чи мен¬ 
ше й ознак своєї рідної живої мови. ЦІ ознаки для 

1 Історію цього питаная подає О, М. Кульбакин в стат¬ 
ті: .Du classement dies textes vieux-slaves“, див. .Revue 
des 6tudes slaves-, Париж, 1922 p„ т. II ct. 175 — 205. Про 
класифікацію див. ще В. Цонвв'ь: Клвсифнкацив на бьлгарскит-Ь 
книжовни паметници отг. най-старо вр^ме до жрая на XVI 
вікь, „Годишникь на Софийския Универснтеть' 1905 р. кн. 1 
ст. 39 — 67; рец. Г. А. Ільінського в „Визант. Врем.* т. ХШ 
ст. 641—642. Те саме див. в новішій праці Б. Цонсеа: .Ието- 
рня на б^лгарский еанкь", 1919 р., ст. 138—158. 

2 Докладніше про це роеповідаю в IV томі неї праці. 
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нас надзвичайно важливі, бо вони дають доброго клю¬ 
ча до зрозуміння не тільки самої пам ятки, але й то 
го, що звемо старо-слов’янською мовою: викинувши 
ці місцеві ознаки, перед нами лишається чиста справ¬ 
ді вже старо-слов’янська основа пам’ятки. Звичайно, 
1 при таким поділі частенько маємо досить плутани¬ 
ни, а то з теї причини, що часом писарі виявили се¬ 
бе малопомітно. 

Рахуючи за старо-слов’янську мову мову оригіна¬ 
лів Костянтина й Мефодія, ми тим самим змушені 
дивитися на мову найстаріших пам’яток, які дійшли 
до нас, лише як на певні рецензії; при такій класи¬ 
фікації пам'ятки болгарської рецензії будут найближ¬ 
чими до тієї мови, яку звемо старо-слов’янською 1 яка 
нам з пам’яток-оригіналів не відома. Взагалі, ті па¬ 
м'ятки, що повстають на території, найближчій до Со- 
луня, мають найбільше ознак старо-слов’янської мови, 
і навпаки, — в пам’ятках найдальших, напр. східно¬ 
слов’янських, цих ознак вже менше. Через те, що 
пам'ятки болгарської рецензії найближчі до т. зв. ста¬ 
ро-слов’янської мови, звичайно вирази „старо-слов’ян¬ 
ський" і „старо-болгарський" уживають один замість 
одного, бо бони до певної міри справді однакові. Гру¬ 
па пам’яток старо-болгарська найбільша, 1 її можна б 
под.лити ще далі по язикових ознаках, беручи за 
критерій головніші фонетичні явища, напр. уживання 
звуків лї-т a, S*) шт-ї жд, ст-, д епентетичне 
і друг. 

Підкреслюю, що коли ми класифікуємо пам’ятки 
на підставі їхніх діалектичних ознак, то за ознаки 
теї чи іншої рецензії беремо не тільки риси, що ли¬ 
ше їй самій належать (головні ознаки), але й ті її 
риси, які знають й інші рецензії (другорядні ознаки); 
таким чином, напр., для чеської рецензії ознаками 
будуть не тільли ^ та з замість шт., жд, або дд зам. 
л-, але й оу зам. шч зам. шт 1 др. Справді, за оз¬ 
наки теї чи Іншої говірки треба рахувати не тільки 
те, що виключно їй належить (це головні ознаки), 
але й усе те, що вона так само постійно вживає, 
хоч ці останні ознаки можуть знаходитися 1 в інших 
говірках (другорядні ознаки). Звичайно, цього саме 
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методу тримався я й при вирахованні діялектич- 
них ознак східно-слов'янських пам’яток. 

Давніх глаголицьких пам'яток старо-слов'янської 
мови збереглося до нашого часу не мало, але не тре¬ 
ба думати, ніби всі вони писані чистою старо-слов'ян¬ 
ською мовою, це звичайно т. зв. ізводи, цеб-то з до¬ 
мішкою тих або інших місцевих ознак; навіть най¬ 
старіша з глаголицьких пам’яток, Київські Глагслиць- 
кі Листки, має в собі виразні діялектичні ознаки. 

Великою вадою глаголицьких пам’яток треба вва¬ 
жати те, що всі вони недатовані; дійсно, ані одна 
з цих пам'яток не має написаної дати, а тому вік 
пам’яток доводиться означувати аналізом палеогра¬ 
фічним та лінгвістичним, а це звичайно не дає по¬ 
трібної вірности. Цею ознакою глаголицьких пам’я¬ 
ток і пояснюється така велика розбіжність думок про 
них в науці, така велика кількість гіпотез про них, 
гіпотез, часто протилежних одна одній. А в гарячій 
дискусії про давність глаголиці ця недатовакість па¬ 
м’яток постійно була і тепер єсть великою перешко¬ 
дою для остаточного вирішення справи. 

Аналіз глаголицьких пам'яток показує, що в біль¬ 
шості їхня мова—то найдавніший тип старо-слов'ян¬ 
ської мови (але не в фонетиці), а їхній текст—то най¬ 
давніщий тип перекладу, може й справді ще в своїй 
більшості—-кирило-мефодіївський. 

Кидається в вічі, що всі глаголицькі пам'ятки 
невеликого розміру, — в малу чвірку, або навіть в ві¬ 
сімку; грецька палеографія твердить, що це ознака 
давности цих пам’яток. Більшість глаголицьких па¬ 
м’яток походить з Болгарії, особливо з Македонії; па¬ 
м’яток глаголи дьких західно-слов’янських небагато, 
а східно-слов’янських зовсім нема. 

Головно на основі палеографічній, але беручи на 
увагу й язикові данні, В. Ягіч в своїй праці: „Гла¬ 
гол ическое письмо" 1911 р. ось так класифікує гла¬ 
голицькі пам’ятки: А. Найдавніше не зовсім кругле 
письмо (в границях моравсько-паннонських 1 в сусід¬ 
ніх коло них землях), сюди належать: Київські Гла- 
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голицькі Листки та Пражські Уривки. В. Переходо¬ 
вий вуглувато-круглий тип глаголицького письма: 
Клоців Збірник. С. Зовсім вдгле письмо глаголиці 
(походження з Македонії й сусідніх земель): Євангелія 
Ассеманова, Зографська, Марийська, Македонський 
Листок, Перша сторінка Київських Глаголицьких Ли¬ 
стків. D. Давнє не зовсім кругле письмо глаголиці (ма¬ 
кедонсько-болгарського походження): Синайські Псав- 
тир і Требник, Охридська Євангелія, Вставні листи 
Зографської Євангелії, АЬесепагішп Bulgaricum. 

Добрий альбом знимків з глаголицьких пам’яток 
дав Н. /Ґаринсхій в 1908 р.: „Образцьі глаголицьИ; 
тут 25 автотипичних знимків, з кирилівською тран¬ 
скрипцією текстів, з рукописних 1 друкованих пам’я¬ 
ток X—ХУШ-го віків; рец. К(арського) в ,,РФВ'* LX. 
231—232, А. Соболевського в „ЖМНПр" 1908 р.ХІУ. 
428—429. Дуже багато глаголицьких знимків 1 в цін¬ 
ній праці Ягіча: Глаголическое письмо, див. „Знци- 
клопедія Славянской Филологіи", вип. З, Спб. 1911р.; 
в додатку до цеї праці дано 36 таблиц знимків з 75 
глаголицьких пам’яток X—ХУЛІ віків, з кирилівською 
транскрипцією їх; в цій же праці Ягіч зазначає, де 
саме видрукувано знимки з те! чи Іншої глаголицької 
пам’ятки. Цінний загальний огляд глаголицьких па- 
м яток дає А?. /У. Срезневскій\ Древніе глаголическіе 
памятники сравнительно сь памятниками кириллицн, 
Спб. 1866 р. УIII -f- 298 ст., до того друкувалися в 
„Извістіях'ь Археологическаго Общества*' т.т. III—ІУ 
та в „Запискахь" Академії т. ІУ, Короткий перегляд 
глаголицьких пам яток подаєу Ьг. Pastrnek: Pamatky 
hlaholskeho pisemnictvi, wCas. Mat. Mor." 1893 o 
т. ХУИ ст. 93—100. 

В 1903 p. засновано на острові Krk (Veglia) 
„Давньослов’янську Академію*‘—PaLaeoslavica Acade¬ 
mia Veglensis — для вивчення й видання глаголиць¬ 
ких пам’яток; найбільше працює в ній о. Й. Вайс. 

Давніших кирилівських пам’яток з X—XI віку 
знаємо тепер значно більше, як глаголицьких. Прав¬ 
да, серед них багато дрібних уривків та окремих лист- 



— 15 — 

ків. Такий стан кирилівської письменности, яко дже¬ 
рела для вивчення старо-слов’янської мови, був би 
зовсім не лихим, колиб ці пам’ятки були писані дій¬ 
сно чистою старо-слов’янською мовою; але справа 
в тім, що значна більшість кирилівських пам'яток ма¬ 
ють мову східно-слов’янської рецензії, київської або 
новгородської, і місцеві елементи часто так сильно 
означені в них, що таку кирилівську пам’ятку звичай¬ 
но не рахують пам’яткою старо-слов’янської мови. Як 
ми бачили, пам’яток зовсім чистої старо-спов’янскої 
мови взагалі нема й глаголицьких, бо кожна з них 
має в тій чи Іншій скількості місцеві ознаки. Але вже 
з першої половими ХІХ-го віку міцно встановилося 
в нашій науці певне суб’єктивне відношення до па¬ 
м’яток слов’янських, — коли вона глаголицька, то її 
охоче рахують за джерело до вивчення старо-слов’ян¬ 
ської мови навіть тоді, як що вона має ясно означе¬ 
ні ігрові нціялізми* навпаки, до пам’яток кирилівських 
серед західних учених увесь час помічається суб'єк¬ 
тивне підозріле відношення, як до пам’яток вже тим 
самим другорядних. Серед учених, переважно захід¬ 
них, встановився певний спис так би мовити „кано- 
ничних" книг старо-слов’янських, І до цього ,,кано¬ 
ну “ рукописи кирилівські ХІ-го віку допускаються з ве¬ 
ликою неохотою та з ріжними застереженнями. Такий 
методологічний засіб уважаю невідповідним що до 
дійсного стану мови кирилівських пам'яток; питання 
про старо-слов’янський ,,канон" мусимо переглянути 
1 мусимо більше кирилівських пам’яток притягнути 
для вивчення старо-слов’янської мови, бо ж в них, 
поза невеликим місцевим наслоєнням, звичайно про¬ 
глядає чиста старо-слов’янська основа. 

Велика цінність кирилівських пам'яток полягає 
в тому, що серед них маємо вже й датовані, чого зо¬ 
всім нема серед давніх глаголицьких; в цім відношен¬ 
ні напис царя Самуїла 993 р., Євангелії Остромирова 
1056 р. та Архангельська 1092 р„ а також Збірники 
царя Святослава 1073 1 1076 р. мають величезну ва¬ 
гу. Де-кільки з кирилівських пам'яток, напр. Супрасль- 
ський Рукопис, дуже великих розмірів 1 найріжніщого 
змісту, а це так само збільшує їх цінність. Уже са- 
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мим зовнішнім виглядом кирилівські пам'ятки відріж- 
няються від глаголицьких,—глаголицькі звичайно роз¬ 
міром малої чвірки, тоді як кирилівські — малий або 
великий аркуш. 

Загальний огляд усіх кирилівських пам’яток, а та¬ 
кож передруки їх чи цілих, чи уривків з них, дав ві¬ 
домий слобіст Ізмаїл Іванович Срезневськгш в своїх 
працях: 1. Свідінія и замітки о малоизвіїстньгх'ь и 
неизвістньгх'ь памятниках-ь, див. ,,Сборник*ь отд4ле- 
нія русскаго язьїка и словесности" том 1, 12, 15, 20 
і 22, те саме І в ..Записках!»** Академії томи 1, 6, 7, 
9, 11, 20, 22, 24, 28, 34 і 39; те саме й окремо, Спб, 
1867—1881; 2. Древніе славянскіе памятники юсова- 
го письма, ,,Сборник'ь“ 1868 р. т. З ст. 188+416+24. 
Треба тільки не забувати, що метод видання па¬ 
м’яток, якого вживав Срезневеький, тепер уже зовсім 
застарів; крім цього, в усіх виданнях Срезневського, 
як показали пізніші видання, чимало помилок. 

Багато знимків з кирилівських пам’яток дає ГІ. 
А. Лавровг: Палеографическое обозрініе кириллов- 
скаго письма Спб. 1915 р , див. „Знциклопедія Сла- 
вянской Филологіи** вип. 4-й; тут пам’ятки тільки 
болгарські та сербські з X —XVIII віків, 343 знимки; 
до книги додано цінний „Альбоме снимкові» с-ь юго- 
славянскихт» рукописей болгарскаго и сербскаго пись- 
ма“, 1917 р., 97 знимків. Добрий альбом східно-сло¬ 
в’янських пам'яток XI—XII віків дав Н. М. Каринстй 
в своїй праці: ,,Образци письма древнейшего периода 
истории русской книги1*, Спб. 1925 р., тут 68 фото- 
типичних знимків на 29 таблицях. 

Добре знання старо-слов’янської мови можливе 
Тільки по студіях над самими пам’ятками,—лише пра¬ 
ця над памятками дає повну глибину нашому знан¬ 
ню цеї мови, чого Ніколи не дають самі граматики 
старо-слов янської мови. Ось тому, щоби полегчити 
працю над окремими пам’ятками, в своїм огляді ста¬ 
ро-слов янських пам’яток скрізь подаю й докладну лі¬ 
тературу про них. 



В цьому томі подаю огляд старо-слов’янських па¬ 
м’яток X—XI віку1. В науці нашій втерлася вже дум¬ 
ка, що ,,сь концомт? XI в'Ька прекращается разрядь 
памятников'ь старославянскаго язьїка”, що ,,памятни- 
ковта, которьге ми могли бьі назвать етарославянски- 
ми, поздніе XI в&ка ми не знаемь"2 * 4, але думка та¬ 
ка відповідає правді лише до певної міри; дійсно, еле¬ 
менти живої мови з XII в. вриваються до слов’ян¬ 
ської церковної й літературної мов вже досить силь¬ 
но, проте ж основа цеї мови залишається таки ста¬ 
ро-слов’янською; а викинувши з пам’ятки, скажемо 
XII в., елементи її живої мови, позостає—як показав 
це Н. Дурново — чиста старо-слов’янська основа'. А 
коли візьмемо, наприклад, лексику, то вона ще довгі 
віки позостається старо-слов’янською, 1, як казав я 
вище, часом в пізніщих пам’ятках вона буває цінні- 
щою, ніж в пам’ятках давніщих. От через це при ви¬ 
вченні старо-слов’янскої мови не треба обмежуватися 
тільки нашим традиційним ,,каноном“ старо-слов’ян¬ 
ських пам’яток, бо він занадто обмежений та тісний. 

Більшість старо-слов’янських пам’яток мають вже 
добрі видання1. Але ніяке друкарське видання при на¬ 
укових працях не замінить рукописного оригіналу па¬ 
м’ятки; річ у тім, що старо-слов’янські пам’ятки по¬ 
стійно мають найріжніщі надрядкові значки, яких зви¬ 
чайним друком передати нема змоги, а між тим знач¬ 
ки ці мають не мале значіння не тільки палеографіч¬ 
не, але часом 1 лінгвістичне. Крім цього, нема ані 
одного видання, зробленого хоч би найліпшим уче¬ 
ним, в якім не можна було б знайти тих чи інших 
помилок в порівнянні з оригіналом; найпильніща кс- 

1 В частині 2-й цього тому подам важніщі пам’ятки церковно¬ 
слов'янської мови XII—XVIII віків. 

2 В, И. Щепкин'ь: Разсужденіе о язнк% Саввиной Кни¬ 
ги, Спб. 1901 р. ст. XII і XI. 

8 Н. Е. Дурново: Русские рукописи XI и XII вв., как 
памятяики старославявского язика, и]ужнословвнсги Филолог* 
1924 р. кн. IV ст. 72—94, 1925—1926 р ки. V ст. 93—117, Бео- 
град. 

4 Методологічні вказівки про найліпше видана* пам’яток 
подаю далі, в огляді Хрестоматій церковно-слов’янської мови. 

t 



ректа не забезпечить від цього, І це тоді, коли в та¬ 
ких пам’ятках часом кожна буква має певне значін¬ 
ня. Ось тому в останній час Іде рух за найточніші 
фотографічні видання,—тільки вони могли б заміни¬ 
ти оригінал, та й то лише до пезної міри; кажу до 
певної міри, бо, напр., в фотолітографічних виданнях 
(напр. Євангелії Марийської чи Збірника кн. Свято¬ 
слава 1073 р.) трапляються помилки, бо нефахові робіт¬ 
ники часом самі „підправляють" кліша. Найкращі видан¬ 
ня—фотографічні, і напевне, недовго вже лишилося 
чекати, коли всі найважніщі пам’ятки матимемо в 
найліпших фотографічних виданнях, а при їх тран¬ 
скрипції друком матимемо й грецький чи латинський 
їх оригінал, коли це пам’ятка перекладна. Фотогра¬ 
фічне видання замінить оригінал, але замінить його 
знову таки лише до певної міри: звичайна фотогра¬ 
фія не передає кольору чорнила, а тим самим не дасть 
змоги, напр,, роспізнати, де в оригіналі пізніша по¬ 
правка. З цеї причини, напр., писати про мову Збір¬ 
ника 1076 р. з фотографічних знимків було б немож¬ 
ливим. Не передасть фотографія оригіналу й тоді, ко¬ 
ли щось написано по підчищеному (пор. сі коньу& на 
л. 11 в Остромировій Євангелії). 



ЧАСТИНА ПЕРША: 

Огляд пам’яток X-Xl-го віків. 

А. СТАРО-СЛОВ’ЯНСЬКА МОВА ПІВДЕННО-СЛОВ’ЯНСЬКОЇ 
РЕЦЕНЗІЇ. 

1. Старо-слов'янська мова болгарської рецензії. 

1. Зографська Євангелія. 

ЗЄ має свою назву від болгарського манастиря Зо- 
граф(цеб-то мальовничий), заснованого на Афоні ще в 
IX віці; десь ще в XIV віці Євангелію цю принесено 
з Болгарії до Зографського манастиря, ї вона тут 
зберігалася аж до 1860-го року, в останній час при¬ 
кована на ланцюг. Першим звернув увагу на цю ду¬ 
же цінну пам’ятку австрійський консул в Царгороді 
Антон Миханович, який під час свого побуту на Афо¬ 
ні бачив її. Про цю пам’ятку Миханович повідомив 
Григоровича, що тоді якраз подорожував по Європей¬ 
ській ТурцІі, 1 той оглянув ЗЄ, а потім коротко зга¬ 
дав про неї в своїм творі: „Очеркв научнаго путеше- 
ствія". В 1857 р. прибув до Афону російський архео¬ 
лог П. Севастьянов і сфотографував цілу ЗЄ (трохи 
зменшеного розміру, в деяких місцях підправлено), 
і це (Ьотогоа&ічне видання палацовая нагорі Ппавми. 
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дру II, який зацікавився пам'яткою; тепер цей аль¬ 
бом Севастьянова зберігається в Публичній Бібліоте¬ 
ці в Петрограді. А в 1860 р. Зографський манастир, 
на клопотання цього ж П. Севастьянова, подарував 
свою коштовну Євангелію російському цареві Олексан¬ 
дрові її, про що росповідає нам ось цей напис на до¬ 
даній до пам’ятки картці: ,,СІе глаголическое Єванге¬ 
ліє Аеоно-Зографская славеноболгарская общежитель- 
ная обитель вручила дійствительному статскому со- 
вітнику Петру Севастіанову поднести в*ь дарь Его 
Императорскому Величеству самодержцу Россіи огь 
лица всего братства. Сентябрь 8 дня 1860го года. На¬ 
стоятель Архимандригь Анеим-ь сг братією". Імпера¬ 
тор Олександер II передав ЗЄ до Петроградської Пу- 
бличної Бібліотеки, 1 з того часу пам’ятка стала при¬ 
ступною для наукових дослідів. 

ЗЄ—це Євангелія тетр, цеб-то четверо-єзангелїя, 
а не апракос. Рукопис має 304 листи, з них л.л. 2— 
2886 займає Євангелія, писана глаголицею, а на кін¬ 
цевих 16 листах—лл. 289 • 304 — уміщено Синаксар 
чи^КолІндар (покажчик євангельських читань), писа¬ 
ний кирилицею. Сама глаголицька Євангелія склада¬ 
ється з двох частин: старша на л.л. 2 — 406 1 58 — 
2886; з Євангелії дуже рано пропала частина 1 ще 
вдавнину замінена новішою, молодшою, це л.л. 41—57 
(цеб-то Матв. 1620—24ао). Старша частина писана на 
тонкому пергамені, а молодша на іншому, грубілому. 
Письмо старшої частини зовсім кругле, македонське, 
букви не на лінії, а бісять під нею; багато буков ма¬ 
ють давню глаголицьку форму, напр. м, л, оу, з\ бук¬ 
ви т І ш менші^за другі; письмо молодших'вставних 
листів—їх звичайно відносять на ХЩй вік — не зо¬ 
всім кругле, знати вже вуглуватість. Розмір рукопису— 
мала чвірка. Не має початку й деяких карток в сере¬ 
дині. В багатьох місцях Євангелії єсть кирилівські 
приписки, коліндарні вказівки для євангельських чи¬ 
тань. Писали ЗЄ чотири руки—дві глаголицькі й дві 
кирилівські, а саме: 1-й писар написав цілу глаголи¬ 
цьку пам’ятку; 2-й дописав загублені лл. 41—57; 3-й 
писар написав кирилицею, середньоболгарським 'пра¬ 
вописом Синаксар; можливо, що цей саме писар зо- 
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ставив про себе напис на л. 2886: їшдні г^Ігшни н<*> 

ffH п^к'ЬФжн Tf'rji..,; нарешті, 4-й писар поробив ки¬ 
рилівські коліндарні примітки про читання Євангелії 
в ріжних місцях пам'ятки. 

Повстала 3S десь в Болгарії, а саме—в Македо¬ 
нії; як твердить Ягіч на основі досліду мови—повста¬ 
ла на землі, близькій до сербської; писав Євангелію 
болгарин. Проф. Б. Цонев на основі асиміляції даль¬ 
шому складові редукованих звуків %«> ь в ЗЄ (пор, дяьд- 
A6Krt, згдл-з&лі^ і т. п.), подібне до чого 
явище знаходить він І тепер в живій болгарській мо¬ 
ві, твердить, що ЗЄ повстала десь на землі рупсько- 
родопського говору (ст. 167). 

Ягіч уважає цю Євангелію за пам’ятку кінця 
Х-ro чи початку Хї-го віку, і ця дата закріпилася в 
науковій літературі, хоч Ламанський 1 Грунський від¬ 
носять її на кінець ХІ-го віку (о. Амфилохій рахував 
цю пам’ятку дуже давньою, 1 відносив її навіть на 
IX—X вік). Молодша частина Євангелії, цеб-то листи 
41—57, походять з ХІІ-го віку, а кирилівський Си- 
наксар на кінці—XII в., або скоріше поч. XIII-го. 

Мова ЗЄ надзвичайно цінна для вивчення старо¬ 
слов’янської мови, особливо своїм дуже правильним 
уживанням звуків % та через це акад. Ягіч дуже 
високо ставить цю пам’ятку: ,,Между всЬми до сих*ь 
пор-ь извістньїми памятниками первое місто занима- 
еть Зографское ЕвангелІе, подходя лучше вс&хь кь 
идеальному церковнославянскому или старославянско- 
му язику"; мова цеї пам’ятки — „вірнійшее зеркало 
старо-славянскаго язика" *. Свого часу на мову цеї 
Євангелії накинувся був Архим. Леонид, називаючи 
її хорватською, а не церковно-слов’янською, але без¬ 
підставно. По Київських Глаголицьких Листках ЗЄ 

1 Маріинскоо Четвероеаангеліе, 1883 р. ст. 423. Проф. М. 
К. Грунський не зовсім погоджується з такни твердженням: 
„Само утвердившеєся положені®, нто З.Е. яввяется <в%рн4й- 
шимь зеркаломь старо-славянскаго язика», в* сущности есіь 
результаті» прежде всего преувеличенной оцінки правнльности 
улотребленІя X и Ь вь З.Е.*, див. „Сборникт* т. ВЗ ет. 18, 
1907 р. 
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рахується тепер найціннішою пам'яткою старо-слов’ян¬ 
ської мови. 

Головніші фонетичні ознаки ЗЄ такі: 1. Слабі 
h часто зникають: лшого, кто^ что 1 т. п. 2. Сильні 
%-у & часом вокалізуються на о., є-, але рідко: шедтц 
е^сенх, люкокь і т. п. 3. Слабі /» уподібнюються 
дальшому складу (закон Ягіча), напр.: esjath., кждокд, 
тїлід-у дьк^ і т. п.; правда, не бракує й винят¬ 
ків з цього закону. 4. Носові звуки вживаються пра¬ 
вильно, але єсть декільки випадків і поплутання но¬ 
сових та заміни їх на чисті, напр.: і^адоїгштю (зам. 
Г^АД&ШТЮ) і т. п, 5. Знаходимо тут ще третій носо¬ 
вий звук, що зазначається особливим значком: Є з 
вузличком ліворуч; значка цього уживається тільки 
для зазначення кінцевого її в N1 дієприкметника те¬ 
перішнього часу, напр.: ти, грлд^ж. ЩМІ Кульбакин1 
пише про цю літеру: „Бьіть можеть не бьша бьі 
очень смклой мнсль, что §Є обозначало гц получив- 
шее подт» вліяніемь иньїхь формь носовой характері/ 
6. Вживаються ь (Єв. Марка й Луки) та и (Єв. Мат¬ 
вія й Іоана): знаменам, зїдднне 1 т. п. 7. За малими 
виключеннями, л епентетичне єсть скрізь. 8. Sk пе¬ 
ред 'к, н дає сц, рідко буває їт. 9. Молодша частина 
ЗЄ знає dz (s), а старша змінила його на з, 10. Тут 
вживається тільки шт (ці нема). 

Література. П. Шафарикг: Взгляд*ь на древность 
и судьбу глагольской письменности, ,,ЖМНПр“, 87 ч. 
1855 р. ст. 41- 42. - К К СрезшесШ; НасАдова^ 
ні я и замічанія о древнихт» памятниках*ь старосла- 
вянской литературн, Спб. 1856 р. ст. 135—166.—//./7. 
резневскій; Календарная приписки кириллицей вт> гла- 

голическихг рукописях-ь, ,,Сборникь“ 1867 р. т.І № 7 
ст. 69—76: Изь Зографскаго Евангелія. - V. Tagic: 
ЬШшеп uber das altslovenisch - glagolitische Zogra- 
?Я7І Ь,уДп/е1шт. »Archiv“ I. 1 — 55, II. ‘201 -268, 

3RVKln n ЧС- P'\r ?УЖЄ. ПРаЦЯ ПР° ДОЛЮ глухих 
У в ЗЄ. V. Jagic: Quattuor Evangeiionim со¬ 

сі. 39Л“о.‘“'ЛОПЄЯІЯ Славннской Ф-лологіи, 1915 р., вип. X 
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dex glagoliticus olim Zographensis nunc Petropolita- 
nus, Берлін, 45-И75ст.; 1379 p.; текст подано в кирилів¬ 
ській транскрипції, на початку цінний вступ латинською 
мовою про ЗЄ; в кінці знимки з л. 131 та 141, а та¬ 
кож з частини л.л. 43, 117, 155, 249 І 129.—М. Ко- 
лосовь в „РФВ“ 1879 р. т. II ст. 271—280 дав огляд 
мови цеї пам’ятки, яко рецензію на видання Ягічеве.— 
Jos. Kolar: О Zografskem Evangelium a jeho 
berlinskem vydani, Прага, 1879 p., ЗО ст.—И. Ягичь: 
Четьіре статьи, 1884 р., ст. 105.—Архим. Леонидs: О 
родині и происхожденіи глаголицьі, ИСборник,ь“ 53 
т. 1891 р., ст. 4. — В. Ламанскш: Ноявленіе и раз- 
витіе литературннх-ь язьїковь у народові Славян- 
скихт>, „Извістія" 1901 р. т. VI кн. 4 ст. 331—337, 
росповідається про правопис ЗЄ, на основі чого вона 
вважається за пам’ятку кінця ХІ-го в. — Н, Зарин¬ 
еній: Хрестоматія по древне-церковно-славянскому и 
русскому язьїкамь, Спб. 1904 р., видання 2-е 1911 р.,— 
дано 12 дуже добрих знимків з ЗЄ. — Н. Д" Грун- 
скій: К/ь Зографскому Евангелію, ,,Сборникь“, Спб. 
1907 р. т. 83 ст. 1—-43, палеографія І мова ЗЄ, в 
кінці 8 добрих знимків з ст. 436, 44, 1336, 134, 2246, 
225, 2886, 1 ст. Синаксара. — A. Leskien: Die 
Vocalе h in dem Codex Zogr., „Archiv" t. 27 вип, 
3, 1907 p. — А. Соболевскій: „Богословск. Знцикл." 
1909 p. т. X ст. 223—224. — К Яшчі: Глаголиче- 
ское письмо, 1911 р., ст. 143, опис письма ст. 127, 
опис вставних листів ст. 133-134.—Проф. Б, Цонесь: 
Исторія на б'ьлгарский езикь, 1919 р., т. І ст. 165 - 
168.—N. van Vij k: Zu den altbulgarischen Halbvoka- 
len, „Archiv", T, XXXVII ст. 330-377,—про ріжницю 
в мові початку й кінця ЗЄ.—N. van Vijk: О proto- 
typie cerkiewnoslowianskiego Codex Zographensis, 
„Roczn. Slaw." 1921 p. т. ЇХ ст. 1-14, — вказує на 
ріжниці в мові початку й кінця ЗЄ, доповнення до по¬ 
передньої статті.—Н. Вань Вейкь: Еще разі» о Зограф- 
скомт. четвероевангеліи, wSlavia“ 1 (1922) ст. 215-218; 
зам. С. Д*.в „}ужносл. Фил.“ 1926 р. кн. V ст. 322-323.— 
Kurz Josef: N6kolik poznamek k staroslovenskemu 
Ctveroevangeliu Zografsk6mu, „Listy Filologicke** 1923, 
t. 50 ст. 229—232, — про деякі фонетичні явища мо- 
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ви ЗЄ; замітка С. Д*. в ,,]ужн. Филолог" 1926 р. кн. \г. 
ст. 327-328. 

2. Савина Євангелія чи Савина Книга. 

Пам’ятку цю знайшов Срезневський в Типограф- 
ській Бібліотеці в Москві 1 назвав її Савиною книгою 
через те, що вона має в собі два записи з іменем 
священника Сави, а саме: на л. 49; по слкл ТШ і на 
л. 54: поможи ги рдЕву ткоемсу с&кю. Пам'ятка, як свід¬ 
чить приписка з XVII в. на" л. 16, перше належала 
Середкину манастирю під Псковом, тепер же зберіга¬ 
ється в Типографскій Бібліотеці в Москві під № 14 
(15). Зміст пам’ятки —євангелія-апракос; бракує в ньо¬ 
му початку й багатьох листків в середині, але втра¬ 
чене дописано ще вдавнину. 

Пам’ятка складається з 4 частин: перша части¬ 
на, л.л. 1—24 початок Євангелії, палімпсест, а но¬ 
вий текст написаний десь в XIV віці в Росії з псков¬ 
ськими ознаками в мові; друга частина л.л. 25—151 
(л. 139 помилково зазначений два рази) І 164, а ра¬ 
зом 129 листів по 19 рядків, це й єсть Савина Єван¬ 
гелія ХІ-го віку; третя частина, л.л. 152—163, ранні 
Євангелії, з XII віку, 1 четверта частина, л. 165, чи 
не XI віку, але лист з якоїсь Іншої пам’ятки, чита¬ 
ється з трудом, бо витертий. Як бачимо, рукопис 
збірний, його часті ріжного віку; всього 166 листів. 

Розмір Савиної книги — мала чвірка, 14x17 ет. 
Рукопис дуже вбогий на вигляд, писаний на перга¬ 
мені гіршого сорту, з багатьма дірками. Рукопис без 
оправи, дуже вживаний. Письмо нагадує письмо Збір¬ 
ника Святослава 1073 року. Єсть прості заставки й 
Ініціяли. Письмо трохи похилене вправо. 

Головніщі фонетичні ознаки СК такі. 1. Сильні 
% та ь не міняються на о, ц заміни % на о зовсім 
тут нема, як нема й безсумнівних прикладів зміни б 
на і; рідкі випадки зміни % на о, а на е пояснюються не 
фонетичною зміною. 2. Зникнення слабих і, ь дуже 
часте. 3. По звудах ж, ч, ш, ці, жд, з, £ досить ча- 
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сто h міняється на ї. 4. Перед палятапьним складом 
ь часто міняється на %. 5. Уживання носових: звуків 
надзвичайно правильне, - правильніше, як в Інших па¬ 
м’ятках; безсумнівних випадків поплутання носових 
можна відмітити тільки два: стоАфА 87 зам. стодфх 
та № 1316 зам. а. 6, Буква 't уживається скрізь по¬ 
слідовно; часом *fc пишеться зам. ггц особливо по * і л. 
7. Звичайно маємо традиційне и перед голосною: 
Ш£Ние 516; ь в цім випадку рідкий. 8. Звичайно ма¬ 
ємо епентетичне л, але часом його нема. 9. Звука s 
нема,—змінився на 3. 10. Sk перед •fe та н послі¬ 
довно дає сц,. Панує ф, а ш*г відоме лише один раз 
в лігатурі. Звичайно пишеться ь, рідко к. Букви ж 
та іа вживаються лише по голосних. 

Дослідник пам’ятки проф. В. Щепкин по довго¬ 
літній праці прийшов до таких трох висновків про 
Савину Книгу: „1. Саввина Книга єсть непосред- 
ственньїй списокь еь глаголической рукописи, 
которая по язику своєму относилась кь тому же ста- 
ро-славянскому нарічію, кант» и Евангеліе Зограф- 
ское, Маріинское, Ассеманово, Glagolita Cbmnus, 
Синайскій Требника и Синайская Псалтнрь, короче 
—всі крупньїе глаголическіе памятники старо-сла- 
вянскаго язьїка. 2. Говори того лица, которое писа¬ 
ло Саввину Книгу сі> зтого глаголическаго оригина- 
ла, принадлежалг. к*ь иному старо-славянскому нарі- 
чію, при чемт> писецт» при списьіваніи виражала, свой 
родной говорь гораздо рішительніе остальньїхь ста- 
ро-славянских'Ь писцовг. 3. Благодаря зтой особой 
ясности своего говора, Саввина Книга представллеть 
и особую важность для оцінки остальних-ь старо- 
славянских'ь памятникова,, нерідко разрішая вопрось, 
что втз зтих*ь послідншгь принадлежить живому говору 
писцовь, что—графической традицій или оригиналу? 
Вслідствіе зтого изученіе язьїка Саввиной Книги 
как*ь би необходимо становится исходной точкой для 
изучєнія старославянской діалектологіи вообще“ 1 *. 

1 Разсуа£ден1« о язиий Саавниой Книги, вСборвнігь*4 т. Ьі 
ст. I—II передмови, Спб. 1901 р. 
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Що до першого висновку,—що оригінал для спис- 
ка Савиної Книги був глаголицький, на це вказує хо¬ 
ча б те, що писець Савиної Книги дуже часто за¬ 
мість с писав ц а потім виправляв його на м це мо¬ 
гло статися лише при переписуванні з глаголицько- 
го оригіналу, бо в глаголиці легко сплутати ці букви. 
Крім цього, в Савиній Книзі юс малий в середині 
слова має форму глаголицького % а саме: а, рідше 
А\ але на початку слова звичайно пишеться а* 3 * *. 

Правда, Ягіч, Фортунатов 1 Соболевський не приняли 
міркувань Щепкина про глаголицький оригінал для 
Савиної Книги. Алфавит цеї пам’ятки знає 43 букві. 
Пам’ятка східно-болгарського походження. 

Література. Срезнееськиїї, що знайшов цю пам’ят¬ 
ку, він же й видрукував її, див. його ,,Древн1е сла- 
вянскіе памятники юеоваго письма11, ^Сборникт»** 
Спб. 1868 р, т. З, ст. 5—20 опис пам’ятки, а в дру¬ 
гій частині, на ст. 1 — 154 дано й цілу пам’ятку. — 
Поправки до видання Срезневського й цінні замітки 
дав Ягіч в „Аггіїь " 1881 р. т. V кн. 4 ст. 534—580: 
Das altslovenische Evangelistarium Pop Savas. — V. 
Oblak: Zur Wurdigung des Altslovenisch: Savina 
kmga, „Archiv" 1893 p. т. XV ст. 356—358. — Сави- 
ною книгою занявся спеціяльно проф. В.Н. Щепкин 
І дав праці: Разсужденіе о язьїк'к Саввиной книги, 
„Извістія" 1898 р. т. III кн. І ст. 157 — 227, кн. З 
ст. 374- 571 І кн. З ст. 1180- 1268, а також „Сбор- 
ник'ь" т. 67, 1901 р., ст. XXV+349, дуже цінний до¬ 
слід не тільки мови Савиної Євангелії, але й вза¬ 
галі старо-слов’янської мови; рец. А. Соболевського в 
,,ЖМНПр" 1900 р. ч. 327 ст. 399 — 404, відповідь 
Щепкина ibid. ч. 328 ст. 393—396; V. Vondrak в 
„Archiv" 1900 р. т« XXII ст. 247 — 255, відповідь 
Щепкина в „В В.- 1901р. т. 26 ст. 161 — 166; в 
1903 р. Вячеславь Щепкииь в ,,Памятники старо- 

1 Цю форму Щепкин пояснює ЯК недописану попередню, 
з побоювання, щоби не росппивалося чорнило. Див. там само 
ст, об, 

а Там само, сг. III—VII і 57-69. 
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славянскаго язьїка" т. І вип. З видрукував 1 сам 
текст: „Саввина книга1*» VIIH235 ст., з цінним слов¬ 
ником в кінці; рец. V. Vondrak’a в „Rocznik Slava- 
styczny" 1908 р. т« І ст. 145 — 147; £. Царського в 
,,РФВ“ 1904 р. т. 51 ст. 325—326; Г. А. Ільінського 
в ,,Виз. Врем." 1904 р. т. XI ст. 747 — 748.—.Іавровз, 
,,Извкст1я“ 1901 р. т. VI кн. 1 ст. 285,—А. Собо- 
левскій: Матеріали и изсл£дован!я, 1910 р. ст. 137.— 
Н. М. Каринскій: Перечень важн'Ьйших'ь неточностей 
посл'Ьдняго изданія Саввиной Книги, „Извістія" 
1914 р. т. 19 кн. З ст. 206-216; автор порівняв ори¬ 
гінал з виданням Щепкина 1 знайшов в нім досить 
багато найріжніщих помилок, — Б. Цоневь: История 
на б*ьлгарский език-ь, 1919 р. ст. 183—184. 

3. Су прасльсьний Рукопис чи Супрасль- 

сьна Мине я. 

СР знайшов десь перед 1823 роком каноник Ми¬ 
хайло Бобровський. Доктор богословія, проф. Вилен- 
ського Університету М. Бобровський (1785-1848), га¬ 
личанин з походження, відзначався глибоким знан¬ 
ням мов слов’янських, європейських та східних. Він 
зібрав багато ріжних рукописів 1 висилав їх або зним- 
ки чи копії з них ДоброБському, Востокову, Копита- 
ру, Ганці і др. 

Цінний наш рукопис знайшов Бобровський в Су- 
прасльськім манастирі, звідки пішла й назва цеї па¬ 
м’ятки. Супрасль знаходиться в 20-ти верстах від 
Білого Стоку на Городенщині. Благовіщенський Су- 
прасльський манастир заклав в 1498 р, князь Оле- 
ксандер Ходкевич на річці Супраслї; перше тут жили 
ченці з Афону, що заснували велику й цінну бібліо¬ 
теку; певне ці афонські ченці й занесли до свого ма- 
настиря нашу пам’ятку, що була написана в XI віці 
десь в Болгарії. На початку XVII-tq віку Супрасль- 
ський манастир перейшов до уніятів. 

Бобровський взяв рукопис з манастиря, 1 роспо- 
ряджався ним як своїм. Частину його одіслав Копи- 
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тару, 1 ця частина вже не вернулася назад. Єсть пе¬ 
реказ, ніби Бобровський написав був і розвідку про 
цю цінну пам’ятку, але розвідка згоріла в 1826 році, 
коли мало не згорів 1 сам СР. 

В 1848 р. Бобровський нагло помер від холери, 
а його рукописи попали до рук Трембицького, по 
смерті якого в 1868 р. перейшли до бібліотеки графа 
Замойського в Варшаві1, а два зшитки нашого руко¬ 
пису попали до рук дідича Стрільбицького, який 
в 1856 р. продав їх академику А. Вичкову до Петро¬ 
граду. Ось через це в теперішній час СР зберігаєть¬ 
ся аж в трох місцях: 1. В ЛюблянІ, в Лицейській бі¬ 
бліотеці, 16 зшитків чи 118 листків, куди вони по¬ 
ступили (разом з копією цілого СР) в 1845 р. від Ко- 
питара, по його смерти; 2. В Петроградській Публич- 
ній Бібліотеці 2 зшитки чи 16 листків, поступили від 
Бичкоза, і 3. В архиві ординації графів Замойських 
в Варшаві зберігається 19 зшитків чи 151 лист; ру¬ 
копис в гарній атласовій пурпурового кольору оправі 
з написом:,,Vitae Sanctorum codex Suprasiiensis“; опра¬ 
ва з бронзовими позолоченими застьожками, на яких ви¬ 
рито герба Замойських. Один час Варшавську частину 
рахували загинулою, але її в 1872 р. знайшов Па- 
плонський. Разом 37 зшитків чи 285 листів, розмі¬ 
ром в малий аркуш. Бракує початку й кінця, а також 
багатьох листів з середини. 

Зміст Супрасльського рукопису — Читана Мінея 
на березень місяць, на 4-31 дні його, містить в собі 
24 життя святих; крім цього тут знаходимо: 20 слів 
Івана Золотоустого, 1 слово Єпифанія Кипреького, 
Похвала св. Василія Великого 40 мученикам, Молит¬ 
ви св. Піона 1 1 слово патріярха Фотія. Це все пере¬ 
клади з грецької мови на мову слов’янську, перекла¬ 
ди дуже старі, що їх зробили може ще учні Костян- 

1 в цім же архиві гр. Замойського в Варшаві під №№11, 
12, 17, 39, 40, 41, 58, 552 і 649 зберігається рукописна спад¬ 
щина о. М. Вобровського, а серед неї й цікава його праця 
польською мовою з 1826-1828 р.: Graramatyka siowianskiego 
Цяука, Див. мою статтю: „Starodruki і r^kopisy cyrylickie w 
bibliotece hr. Joz. Ossolinskiego w r, 1818, „Przewodnik ВЇ- 
b!jograficzny“, 1928 p., Львів. 



тина та Мефодія, або Інші письменники з кружка ца¬ 
ря Симеона. 

СР—пам’ятка XI віку, дуже цінна для дослідів 
церковно слов’янської мови; батьківщина її—Болгарія. 
З палеографічних прикмет зазначу, що тут по приго¬ 
лосних юс малий постійно пишеться в формі а, як 
часом і в Савиній Книзі, а на початку слів та по 
голосній пишеться а.7 цеб-то тут А—(А (хоч часом А 
тут нейотоване §), а а=а. Значка ’ часто вживаєть¬ 
ся для зазначення зм’ягчення приголосних. 

Цікаві способи закінчення рядків в СР. Коли в 
кінці рядка писареві бракувало місця, то він скрізь 
робить ті або Інші скорочення, а саме: 1. Пише бук¬ 
ву, яка займає менше місця, напр. пише і замість 
оуч н. 2. Зовсім букви не пише, напр. замість кінце¬ 
вого * ставить апострофа ’ зверху над приголосною. 
3. Виносить кінцеву букву до гори, коли вона о або 
оу,, при чім цю останню зазначає півколом и. 4. В 
разі браку місця ліва верхня головка % виноситься 
до гори над останню приголосну; те саме робиться 
І з % в кінцевім 2і* так само остання чи частіше пе¬ 
редостання т в такім випадкові має свою переклади¬ 
ну вгорі над сусідними літерами. 5. Вживається най- 
ріжніщих форм лігатури двох останніх буков, рідше 
середніх; в сполученні шт буква т доробляється до 
середньої чи до правої лінії ш 

Головні фонетичні ознаки мови СР: 1. Вокаліза¬ 
ція сильного ь на £ тут досить часта, але прикладів 
зміни % на о на цілу книгу безсумнівних лише три: 
ЛЮКОБЬНІІИ, СМОКОБЬНЛДГО І И^ПОІГА. 2. Слабі 2-, h ЗНИ" 

кають, часом навіть І в кінці слова. 3. Асиміляція 2* ь 
дальшому складу помічається, але рідко. 4. Поплутан¬ 
ня % і ь часте 5. Єсть випадки поплутання ж з «уч 
але мало. 6. Після мягких приголосних н-, р зам. 
га часто стоїть 4. 7. Слабий редукований и зазнача¬ 
ється то через и (в першій частині), то через ь (в 
другій), або навіть заміняється знаком ’ напр.: п^н- 
ішсгкиич лк’їс. 8. Замість початкового fa - тут буває 

1 Свої спостереження подаю по Варшавській частині СР; 
дивись додані знимки. 



часом р-. 9. Епентетичне а дуже рідке. 10. Звука s 
нема, змінився на 3, 11. Звичайно пишеться шт* а 
не ф. 12. Sk перед Ж, и майже завше дає ст, 13. З 
Інших особливостей треба підкреслити форми АЬ! ти¬ 
па кодд, яких тут цілий шерег, — певне, це діялєк- 
тична риса якогось давньо-болгарського говору. 14. 
З синтактичних рис кидається в вічі дуже часте вжи¬ 
вання форми dativus possesivus, що звичайно вважа¬ 
ється за ознаку болгарської мови. 

Мова СР має риси південно-слов’янські' „можно 
видіть—каже С. М. Кульбакин — в-ь Супрасльской Ру¬ 
кописи отраженіе какого-то древне-болгарскаго гово- 
ра, находившагося неподалеку оть западно-словян- 
скаго или восточно-словянскаго нар'Ьчія и испьітав- 
шаго на себ£ вліяніе зтой сос^дней язьїковой обла- 
сти"1. Покійний Облак відносив говор СР на північ¬ 
ну Дакію,—по сусідству з мовою словацькою2. Акад. 
А. Соболевський твердить, що „Супрасльская руко- 
пись написана, повидимому, где-нибудь в пределах 
позднейшей Венгрии“п. В. Вондрак на основі форми 
ЗАштнцага твердить, що СР переписано десь на схо¬ 
ді, а саме там, де сходяться словацькі й українські 
елементи. 

СР переписаний з ріжних оригіналів, чому тут 
маємо не один правопис. 

Література про СР велика, бо ж велика й вага 
цеї пам’ятки. А. Воспгоковь: Супрасльская рукопись, 
„Библіографическіе Листьі“ 1825 р. ст. 189-200 і 533- 
537, див. „Филологич. Наблюденія" 1865 р. ст. 156- 
167. В 1851 р. Міклошнч видав (з копії Копитара) 
цілу пам’ятку під назвою: Monumenta linguae palaeo- 
slovenicae e Codice Suprasliensi, Відень.—//. Срезнев- 
скій в ,,Древніе славянскіе памятники юсоваго пись¬ 
ма" 1868 р. на ст. 27-36 дав опис СР., а на ст. 174- 
186, 225-240 уривки з неї. — А. Кочубинскгй: О Су¬ 
прасльской Рукописи, „Изв-Ьстія" т. II кн. 4 ст. 1143- 

1 ЗнциклопедІя Славянской Филологіи, Спб. 1915 р. т. X 
ст. І З* 

а „Archiv“ т. XV ст, 338 і далі. 
8 „Известия“ 1926 р. т. XXX ст. 443. 



1H8.—Л. Бемь: Историко-филологическое изслідова- 
ніе о Супрасльской рукописи, „Филологич. Записки" 
1869 р. вип. І от. 1-44, праця вже застаріла.—В 1879 р. 
Петроградське ,,Общество Любителем Древней Пись¬ 
менності* в своїх „Изданіять” під № 50 випустило 
фотолітографічно 8 листів СР з частини А. Бичко- 
ва.—Г7. О. Бобровскій: Судьба Супрасльской рукопи¬ 
си, „ЖМНПр" 1887 р. кн. X ст. 268-311, кн. XI ст. 
79-102; племенник росповідає про свого дядю і про 
долю СР; хоче доказати, що як би не нагла смерть 
Бобровського, то все було б повернено Супрасльсько- 
му манастиреві; багато попередньноі літератури.—На 
цю статтю дав доповнення /Б А. Поповг: Кь ьопро- 
су о Супрасльской рукописи, „ЖМНПр11 1887 р. кн. 
XII ст. 304-306, а відповідь на них: /7. О, Бобровскій'. 
Дополненія кь. стать^; „Судьба Супрасльской руко¬ 
писи14, ^ЖМНПр" 1888 р. кн. XII ст. 307-315. — В 
„Sitzungsberichten'* Віденської Академії Наук проф. V. 
V о n d ra k умістив три праці про СР: Zur Kritik der 
altslov. Denkmale, т. 112, 1886; Altsloveaische Stu- 
dien, t. 122, 1890 p. 90 ст.; Ueber einige orthogra- 
phische und lexikalische Eigenthurnlichkeiten des Co¬ 
dex Suprasliensis, t. 124, 44 ст., 1891 p.; на цю пра¬ 
цю Вондрака рецензія Облака в ,,Archiv“ т. XV, 
1893 р. ст. 338-348. — A, Bruckner; Zum Supras- 
lercodex, „Archiv44 т. XIII, 1891 p. ст. 317—поправки 
до видання Міклошича з Варшавської частини, про 
те саме говорить 1 Е. Z і v і е r: Studien liber den 
Codex Suprasliensis, ч. І, Бреелавль, 1892 p. 26 ст., 
ч. II, КатовицІ, 1899 р,; рец. Вондрака в „Archiv** 
1893 р. т. XV ст. 407-411.—И. JI. Бобровскій, „Знцикл, 
Слов.“ Брокгауза, півтон 7 ст. 132, 1894 р. — Dr. 
А b і с h t und Dr. Schmidt: Quellennachweise 
zum Codex Suprasliensis, „Archiv" XV, XVI, XVIII, 
1893-1896 p.:,—подає агіографічні грецькі тексти до 
СР; в XVIII т. „Archiv" ст. 172-190, подаються грець¬ 
кі тексти життя Кондрата й Савина. — F. Р a s t г - 
nek: О mkopise Supraslskem, „Listy Filolog," 
1897 p. вип. 2 ст. 96-109, порівняння Люблян- 
ської частини з виданням Міклошича.—В. Перетць: 
Супрасльская рукопись, „Знцикл, Слов.“ Брокгауза, 



1901 р. півтом 63 ст. 85. — Добре критичне видання 
цілого рукопису по 8 літній праці дав Cepzfbii Сввврья- 
иоаь; Супрасльская рукопись, т. I, VI+570 ст., Спб. 
1904 р„ ,,Памятники старослазянскаго язика" том 
II вип. 1-й; мав бути й II том —монографія про па¬ 
м’ятку й словник до нього,—але смерть не дала ав¬ 
торові можности закінчити корисну працю. Рец. на 
труд Север’янова в ,,РФВ“ 1905 р. кн. 2 ст. 339 і да¬ 
лі; рец. V, Vondrak в „Rocznik Slawistyczny", 
Краків, 1908 р., т. І ст. 143-145; Г. Ильїшскт в 
,,Виз. Врем." 1906 р. т. XIII ст. 638-639.—A. L е s- 
kien: Zur Kritik des altkirchenslavischen Codex 
Suprasliensis, І, Пипськ, 1909 p., „Abhandl. der phil- 
hist. Kl. der Kon. Sachischen Geselschaft d, Wiss". 
t. 27 № 13 ст. 445-465; рец. Meillet в ,,Bulletin 
de la Societe de linguistique de Paris'* 1910 p. 
т. XVI ст. 380-381. — C. П. Обнорскій: Судьба j-та 
(jj в Супрасльской Рукописи, ,,Извіст1я4і 1912 р. 
т. XVII кн. З ст. 242-255.—D r. А. Margulies: 
Der altkirchenslavische Codex Suprasliensis, Heidel¬ 
berg, 1927 p., XVI+253 ст.—C. IT. Обнорскій: Глухіе 
bt> сочетаніи с*ь плавньши в Супрасльской рукописи, 
Спб. 1913 р., „Извістія" XVII кн. 4.—Н.Н. Дуриово: 
К вопросу о древнейших переводах на старославян- 
ский язьік библейских текстов. Супрасльская руко¬ 
пись, „Изв-істія" 1926 р, т. XXX ст. 353-429. — N. 
van Vijk: Zur Vorgeschichte zweier altkirchensla- 
vischer Sprachdenkmaler, I, Suprasliensis.—В 1896 p. 
з доручення Петроградської Академії Наук зроблено 
для неї фотографії зо всіх 118 листів Люблянської 
частини СР, але, на жаль, листи ці ще й досі не 
видано.—Б. Цоневь: Исторія на б'ьлгарский езикіз, 
1919 р., ст. 184-187.— N. Van Vijk: Zur Komposi- 
tion des altkirchenslavischen Codex Suprasliensis, Ам¬ 
стердам, 1925, „Mededeeiingen der Koninklijke Akade- 
mie van Wetenschappen, afdeeling letterkunde", deel 
59, serie A; № 4; рец. C. К(ульбакина) в „Іужносло- 
венски Филолог" 1925-1926 р. кн. V ст. 316-317. — L, 
Pint аг; Die Absendung des Cod. Supr. aus Laibach 
nachWienim Jahre 1850, „Archlv" XXXII ст. 622-625. 
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4. Ассеманіева Євангелія. 

^ Відомий орієнталіст, бібліотекар папський, єзуїт 
о. Йосип-Симон Assemani (1687-1768), зібрав для Ва- 
тиканської бібліотеки багато ріжних давніх рукописів. 
Під час своєї подорожи до Ливану, Ассемані в 1736 році 
купив в Єрусалимі від ченців православного манасти- 
ря стару глаголицьку Євангелію, дорогоцінну слов’ян¬ 
ську пам’ятку Xl-го віку. По смерті Ассемані Єванге¬ 
лія ця перейшла до його родича архієпископа Апа- 
мейського Степана Ассемані, а від нього до Ватикан- 
ської бібліотеки, чому вона й зветься Ассеманієвою 
або Ватиканською. Із усіх глаголицьких пам’яток уче¬ 
ний світ найперше пізнав АЄ. Зберігається тепер у 
Римі в Ватиканській бібліотеці лід № 3. 

Євангелія на пергамені, розміром 23X17,5 cm, 
має 158 листів, без кінця, нема й в середині листа 
по л. 49-м. До л. 116 писано в два стовпці, а далі в 
один, по 26-29 рядків на сторінці. Дуже гарне кругле 
письмо, яке стало Шафарику за зразок до його форм 
друкарської глаголиці. В пам’ятці багата система гла¬ 
голицьких лігатур, на основі з’єднання двох вузлів в 
один. Зміст пам’ятки — „Євангеліє изборное“, цеб-то 
Євангелія апракос, по порядку суботніх та недільних 
читань, з Великодня починаючи, т. з в. східної чи ві¬ 
зантійської редакції. В кінці коліндар (мїсяцеслов) ко¬ 
роткої редакції. В пам’ятці багато пізніших кирилів¬ 
ських приписок. 

Про вік 1 батьківщину пам’ятки до певної міри 
можна довідатися з місяцеслова, уміщеного тут на 
кінці Євангелії. В місяцеслові згадано Климента, єп. 
Волинського, що помер в 916 році,—десь по цім ча¬ 
сі й повстала наша пам’ятка, скорі ще під кінець Х-го 
віку, чи на початку ХІ-го, бо потрібно було пройти 
якомусь часу, аж поки канонізовано Климента. В мі¬ 
сяцеслові цім згадується, крім Климента, декільки 
місцевих македонських святих, напр.: Нестор 1 Дими- 
трій Солунський, Феодора Солунська, Тимофей, Фео- 
дора й Євсевій Струмицькі, а це вказує, що пам'ятка 
наша повстала в Македонії, може й недалеко коло 

8 
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Солуня, як то зазначає Соболевський. Дослід мови 
цеї памятки так само веде нас до Македонії, дослід 
палеографічний каже про кінець Х-го —початок XI-го 
віку. 

Простудіювавши пам'ятку на місці, В. Щепкин 
прийшов до висновку, що „Ассеманово Евангеліе 
должно бьіть причислено кт> памятникамь той пере- 
ходной зпохи Македонской письменности, когда кирил- 
лица уже см’Ьняла глаголицу... Иньгми словами, Ас- 
семаново Евангеліе —■ памятник'ь конца ХІ-го віка". 

Головн'щі фонетичні особливості А Є такі. 1. Сла¬ 
бі я, ь дуже часто зникають не тільки в середині 
слів, але й на кінці їх. 2, Сильні я, ь досить часто 
змінюються на о, и 3. Поплутання % та h дуже ча¬ 
сте й безсистемне. 4. Єсть трохи прикладів уживан¬ 
ня а та ж один замість одного. 5. Знає звичайно 
форми з н (а не з а), напр.: оучиїиЕ-, сукнини 1 т. п. 
6. Епентетичного л часто нема. 7. Єсть давнє s (зі- 
ло). 8. Sk, zg перед ±1 и майже завше дає ст. 

Література, Перші відомості про АЄ дав Добрав- 
ський в Institutiones 1822 р. ст. 688-9, та Допитар 
в Glagoi. CL 1836 р. ст. XXVIII 1 в Hesychii 1840 р. 
ст. 39-44; А. Востоковг в ,,Изв^ст1я“ 1852 р. т. І 
ст. 103 дав уривок. —П. І. Шафартр: Взглядь на 
древность глагольекой письменности, „Извістія" 
1852 р. т. І ст. 368-369. — И. //. Срезневстй: Вати- 
канское Глаголическое Евангеліе, загальна замітка; 
,,Изв'Ьст1я“ 1861 р. т. X ст. 160.—Доброго наукового 
видання цеї пам’ятки не маємо ще й тепер. Перше видан¬ 
ня зробив хорватський учений каноник Dr. Fr. R ack і: 
Assemanov g§ Vatikanski Evangielstar, Загреб, 1865 p. 
CXIX-{-216 ст.; до видання додано цінну передмову 
Ягіча про цю пам’ятку хорватською мовою, ст. XII- 
ХСІХ; на жаль, це видання повне коректурних поми¬ 
лок, чому воно не годиться для наукових дослідів; 
видання зроблено глаголицею.—PJ, //. Срвзневскійі 
Календарь изь Ватиканскаго глаголическаго єванге¬ 
лія, див. ,(Св£д£н!я и замітки" № XV, в „Сборник-ь" 
т. І, 1867 р., ст. 49-76, яко доповнення до видання 
Рачкого, виданого глаголицею з багатьма помилка- 



ми.—И. И. Сретевскпі: Календарная приписки ки- 
риллицей вь глаголических'ь руксписяхь, там само, 
№ XVI ст, 65-69; там само, ст. 77-81: Остальньгя 
приписки кириллицей вь Ватиканскомт. євангелій, 
№ XVII.-Значно ліпше друге видання,—Каноник Dr. 
Ivan С r n С і с: Assemanovo izborno evangjelje, Рим, 
1878 р., ст. LXXVI-f-184, але й це видання Черн- 
чича не зовсім відповідне, бо видрукуване латинкою.— 
Арх. Леонидг, 1891 р. ст. 5,30.—В „Знциклоп. Слов.*1 
Брокгауза, півтом 3, 1894 р., ст. 312-313 добра стат¬ 
тя про Ассеманієву Євангелію.—А. Соболевскій, ,,Бо- 
гословск. Знцикл.“ 1909 р. т. X ст. 224.—И. Ягичг\ 
Глаголическое письмо, 1911 р. ст. 126-127.—П. Ша- 
фарикь: Взглядь, 1855 р., ст. 39-40, тут 1 давніща лі¬ 
тература. — В. В. Ш^епкинь: Ассеманово Евангеліе, 
,,Изв£стія“ 1902 р., т. VII кн. З ст. 164-167.—Josef 
ICurz: О potrebe noveho vydam rukopisu Assema- 
nova, ,,Listy Mlologicke" 1926 p. t. 53 ст. 106-118,234- 
247. — Б. Цоневгг. История на б^лгарский езикт», 
1919 р. ст. 176-178.— Speclmina codlcis Assemaniani, 
edldit Josef V a j s, universltatls Carollnae Pragae 
professor, Romae 1924,—тут добрі знимки 8 останніх 
листів Євангелії, 151-158, випущено всього 60 примірни¬ 
ків.—Чеські вчені Вайс та Курд в скорому часі випу¬ 
скають фотографічне видання АЄ з кирилівською тран¬ 
скрипцією тексту. 

5. Синайський Требник. 

В бібліотеці давнього грецького манастиря св. 
Катерини на горі Синай в Аравії збереглося не мало 
стародавніх рукописних книг, а серед них єсть трохи 
й книг слов’янських. Уже архимандрит Порфирій 
Успенский (та Крилов) під час своєї подорожі на Си¬ 
най в 1850 р. оглянув був тамошні слов’янські рукописи, 
правда, мало уважно. Він перший звернув увагу на 
ті два давніх глаголицьких рукописи, що зберігають¬ 
ся тут під №№ 37 та 38,—це Требник та Псавтир; 



він же першим подав коротенькі відомості про ці па¬ 
м'ятки, особливо про Псавтир1; з Требника (?) Пор- 
фнрій взяв два листи й потім передав їх Срезневсько- 
му, який 1 видрукував їх (разом з листком, що його 
привіз Крилов) в 1866 р. В 1880 р. подорожував по 
Сході загребський словіст Леопольд Гайтлер; головна 
мета його подорожі була бібліотека св. Катеринин- 
ського манастиря на Синаї, де він хотів ближче по¬ 
знайомитися з слов’янськими книгами. Між неважли¬ 
вими слов’янськими рукописами Гайтлер натрапив на 
№№ 37 і 38, цеб-то на Синайські Требник та Псав¬ 
тир, 1 відразу оцінив їх величезну вагу, про що не¬ 
гайно й сповістив учений світ. Гайтлер описав ці па¬ 
м’ятки 1 поробив з них знимки, а пізніще — в 1882 1 
1883 р. і видав їх, правда—з дуже багатьма помилка¬ 
ми, чому ці видання непридатні до наукових студій. 
Слід за Гайтлером, в маї 1881 року зробив учену по- 
доріж на Синай відомий археолог Н. П. Кондаков 
разом з одеським фотографом Раулем; Кондаков зро¬ 
бив 14 знимкіз з Синайського Псавтиря і 2 знимки 
з Требника, які він пізніще й видав в своїм альбомі; 
крім цього, Кондаков привіз ще один лист з Требни¬ 
ка2, а саме—10-й. 

Синайський Требник чи Євхологїон (Euchologlum 
Slnaitlcum) або Молитвослов—це був великий рукопис, 
від якого збереглося тільки 106 (чи 107) листків, а біль¬ 
ша частина на початку й кінці загубилася; пергаме¬ 
нові листки розміром 14X10,5 cm. Рукопис, як вже 
зазначено, переховується в скиту св. Катерини на 
Синаї; два листки Порфирія та один Кондакова збе¬ 
рігаються в Петроградській Публичній Бібліотеці, а 
листок Крилова—в рукописнім відділі Академії Наук3. 

1 В самім кінці Псавтиря читаємо таку аамітку: „1850 го- 
да Іюля 14 дня Читаль сік» псалтирь Архимандр, Порфирій, 
и оереметил'ь етраницн*. 

2 Н. Жаринскій: Хрестоматія, вид. 2, ст. 33, 1911 р. 
8 Два листки Порфирія та один Крипояа походять з одно- 

го рукопису; Вондрак настоює (Altkirchenslavische Grammatik, 
1912 р. ст. 24), що ці листки, судячи по іншому їх формату, не 
належать до Синайського Требника, хоч письмо їх і похоже. 
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Требник має багато ознак давнини як в мові, 
так 1 в письмі, чому й відноситься до XI віку. Гла¬ 
голиця не зоесІм кругла; між глаголицькими буквами 
в іниціялах єсть три рази кирилівське т. Письмо тов¬ 
сте й жирне. Гайтлер відносив цю пам’ятку на другу 
половину Х-го віку; дійсно, окремі частини Требника 
носять сліди глибокої давнини; так, напр., акад. Со- 
болевський приписує Врачувальні молитви з Синай- 
ського Требника тому саме перекладнику, який пере¬ 
клав з латинського Київські Глаголицькі Листки. 

Самим своїм змістом Синайський Требник має 
дуже велике значіння, бо з цього погляду він unlcum 
серед усіх старо-слов’янських пам’яток. Наш руко¬ 
пис—відпис з давнішого оригіналу; деяки частини йо¬ 
го, напр. „Запок'Іди ск. отьц,ь“ л.л. 102а-1056 та 
„Чина нлда нспоБ'&дліЛхіриїмйсА" л.л. 666-806 дуже ста¬ 
рі, що повстали може ще в IX в. в Паннонії. Сама 
пам’ятка переписана десь на пївдні, може в Македо¬ 
нії, про що свідчить також 1 словник її. 

Головніші фонетичні особливості в СТ такі. 1. 
Сильні а, ь змінюються на о, і, а слабі зникають. 2. 
Звуки а^ ь міняються на ь, а в залежності від даль¬ 
шого складу (асиміляція) або в залежності від попе¬ 
реднього складу (лабіалізація). 3. Замість ih часом бу¬ 
ває оу або о. 4. Звичайно маємо форми з н, а ь тут 
дуже рідке (правда, форми на -ьи, -ью часті). 5. Давнє 
s змінилося на 3. 6. Sk, zg перед и послідовно 
дає сі^ 

Література. И, Срезневскій: Древніе глаголиче- 
скіе памятники, Спб. 1866 р., ст. 243-274. — Л, І\о- 
чубинскій: Итоги славянской и русской филологіи, 
„Записки Новорос. Универс." 1882 р. т. 33 ст. 263- 
274.—Dr. Lav os lav Geitler: Euchologium. Gla- 
golski spomenik manastira Sinai-brda, Загреб, 1882 p., 
XVI+197 ст., дано один знимок, рец. Ягіча в ,,Аг- 
Chiv" 1883 р., т. VII ст. 126-133. — Roman Jaro- 
siewicz: Ueber das „Euchologium SinaiticumL Від- 
чит реальної гімназії в Коломиї, 1888,40ст.—Ргокор 
Lang: Jazykovedecky rozbor Euchologia Sinajskeho, 
„Gymn. Progr.“ в Пржібрамі, 1888-1890, MI, 53 ст.. 
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огляд тільки правопису та фонетики в СП. На праці 
Яросевича та Лянга див. рецензію V. Gblak’a в 
„Archiv* 1888 р. т. XI ст. 590-594 — Von dr a k V.: 
Zachodnio - europejskie postanowienia pokutne w 
j^zyku cerkiewno-slowlarisklm, „Rozprawy", Краків, 
1904 p. t. 40 ст. 1-67; рец. А. Соболевського 
в „ЖМНПр** 1904 p. кн. 4 ст. 357-360; відповідь ав¬ 
тора рецензенту там само 1905 р. кн. 1 ст. 216-218.— 
V. BeneSevlc: Die „Gebote der heiligen Vater" 
nach dem Euchologium Sinaiticum, „Zbornik u slavu 
V. Jagica" 1908 p., ст. 591-596,—тут передрук „Запо- 
вкди св. Отьць“ з л.л. 101-104 в кирилівській тран¬ 
скрипції.—А. И. Собомвскій: Синайскій Требникь, 
„Матеріали и изсл^дованія'1, Спб., 1910 р„ ст. 100- 
106.—11. Ягичь: Глаголическое письмо, 1911 р., ст. 
131-132.—Б. Цоневь: История на бьлгарский езикь, 
1919 р. ст. 173-174. — N. Van Wljk: Zur Vorge- 
sCbichte zweler altklrchenslavlscher Sprachdenkmaler, 
II. Euchologium Sinaiticum, „Archiv" 1925-1926 p. 
t. 40. 

6. Синайський Псавтир. 

В тім самім грецькім манастирі св. Катерини на 
Синайській горі зберігається під № 38 найдавніший 
текст Псавтиря,—т. зв. Синайський Псавтир. Псав¬ 
тир писаний на пергамені, має 177 листків (354 сто¬ 
рінки) розміром 15x11 cm in 8°, на кожній сторінці 
по 20 рядків письма. Від Псавтиря загубився кінець; 
Псавтир має 1-137 псальми, кінчиться 24 віршем 
137 псальми; таким чином загубилося 13 кінцевих 
псальм. 

Письмо Синайського Псавтиря дрібненьке, дуже 
гарне; Ягіч характеризує його як „древній не со- 
всЬмь круглий почерк*ь македонско болгарскій'1. Пи¬ 
сало декілька писарів 1 письмо йде то під лінією, то 
на ній; писано досить недбало, певно з поспіхом. Се¬ 
ред глаголицьких буков стрічаються кирилівські, напр., 
т-ї лі, к* Безумовно, писав не один писар,—Ягіч вба- 
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чає тут двох писарів, Гайтлер—трох, а новий вида¬ 
вець, Север’янів, нарахував їх навіть більше як 14 
Письмо трохи нагадує письмо Клоцового Збірника. 
Пам'ятка написана десь в Болгарії, певне в Македо¬ 
нії; через те, що в СП маємо поплутання о з ж Б. 
Цонев твердить, що Псавтир походить ,,оть Деб'ьрско14 
(История, ст. 176). Писано СП десь в XI віці. 

Видання Гайтлера 1883 р. має дуже багато по¬ 
милок, чому було непридатним для наукових дослідів. 
Через це в 1907 р. російська Академія Наук послала 
на Синай В. Н. Бенешевича, який сфотографував т. 
зв. біло-чорною фотографією цілий Псавтир; пізніше 
по цих знимках С. Сеьер’янів приготовив СП до дру¬ 
ку, який, по сумних перешкодах, зміг появитися тіль¬ 
ки в 1922 році. 

Головніші особливості мови СП такі. 1. Слабі 
зц h зникають, а міцні воєнізуються на о, и 2. Ча¬ 
сте поплутання &. 3. Замість ж дуже часто маємо 

що являється ознакою болгарсько-македонського 
говору ще й тепер. 4. Змішання ж з «у, але не таке 
часте, як змішання з о. 5. Перед йотованою приго¬ 
лосною вживається як іц так 1 напр.: жрдБИЦ 
ж^дкьи2. 6. Знає давнє в (зіло). 7. Ягіч в „Четнре кри- 
тико-палеографическія статьи" ст. 60 підкреслює дві 
рисі, які в’яжуть СП з слов’янами північно-західними: 

1 з зам. шт 1 жд в словах: оск&ьцшьд 34, не8Аз«ти 
29; сюди стосується 1 вживання мі- зам. нз-, напр. 

1296, три 5 І т, п. 8. Багато форм аориста 
простого; нд^ прідх, сддж % ок^дтх, б&здкіг* 1 т. п.; 
багато ферм аориста сигматичного простого: кьзеас», 

егмшомзц пршомг 1 т. п. 9. Багато давніх 
слів, що звичайно вживаються в глаголицьких пам’ят- 

1 Звичайно, це перебільшення, і тому правильно пише 
про це Е. Карський: ,То общее впечатлішіе, которое получи- 
лось у щепетильнаго изслідователя яхт» (Северьянова) по 
снимкам-ь, часто обусловливалось состояніемь птмчьяго пера 
и настроеніемь писавшаго (почерки тонкій, жирний, крупний, 
біл4е палкій)," див. передмова при виданні 1922 р. ст. VII. 

1 У всіх глаголицьких пам’ятках кирилівські букви м та *fc 
передаю глаголицьким ^цеб-тоглаголицькогод не транскрибую. 
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ках, напр. (в дужках подаю той же вираз з кирилів¬ 
ських пам’яток): лшоутл (без вум*)«> елднн (крлмб)^ KZtJfAIA- 
ПА№Т* (sacnfiOfAT'iJ^ ЗДМЛчДН (здкоснн)і НСКрйННН (КЛИЖЙННИ)., 

маїтд—ti Зйра, нлліаці (ндпрзи)^ млтрвутн (ндпнтдтн), 

OMETXJ (подал^кти), ОТОК* (0СТ|10Ь%)7 от^лака (останок*)-, 

рснотд (КСТИНД), (ШНОТИКАИА (НСТИНДНг)? £П%ІТІ (КЕЗ- 

Аудій), £ІНЕМЯ (сасор)і ПАТА ТЕПЕН* (ШЄНя)т вуїґ.ЧДрІ 

(«ускоки), 1АД|кО (cKOfo), іддропнш&іув (сКО^ОПH£&II#b) 1 Т- П. 

Єсть трАвд и т^дбд. 10. Багато неперекладених грець¬ 
ких слів таких, які в Інших Псавтирях вже перекла¬ 
дені, напр.: дкртолй (нкікомгін кдміікя)* ЛЕрнхі^я 
(КїЗДОуцШШр)., WT3 БДрЬИ (ОТ'А ДОМОКї)-, Кротдфї (flijid- 

ннга), скднздала (сіеадзнї) 1 т. п. З правопису треба 
підкреслити, що тут нема букви А-, ЄСТЬ ТІЛЬКИ №.. 

В СП дуже багато випадків (більше 55), коли 
вживається поруч з глаголицею також ! кирилиці: тут 
написані кирилицею частини слів, окремі склади та 
поодинокі букви. Здається, не далеко стоїть від прав¬ 
ди М. Долобко, який твердить, що той оригінал, з 
якого списувано СП, був кирилівський, на що тут 
вказували б, напр., поплутання в тексті буков t та г-, 
•fc та б І др„ чого при глаголицькім оригіналі бути 
не могло б. 

Література. Першу звістку про Синайський Псав- 
тир подав ще Архимандрит Порфирій Успенський в 
праці: „Путешествіе отца Порфирія Успенскаго по 
Египту вг 1850 r.w, Спб. 1856 р., II, ст. 163; див. 
ще „Изв’Ьстія археол. общества древностей", 1865 р., 
т. V* ст. 19-20.—В газеті „Obzor" Nk 94 і 97 за 17-29. 
1VV 1880 р, вміщено зміст доклада Гайтлера, який 
він читав в Загребській Академії Наук: Про глаго- 
лицькі пам’ятники на Синаї, див. „Записки Новорос. 
Унив." 1882 р. т._33 ст. 266-267. — А. Кочу Спінети: 
Итоги славянской и русской филелогіи, „Записки Но- 
вороссійскаго Университета" 1882 р. т. 33 ст. 263-272, 
історія пам ятки, а також опис палеографічний та 
лінгвістичний.—В 1883 р. цілу пам’ятку в кирилів¬ 
ській транскрипції видав 1 Geltler: Psalterium. 
Glagolski spomenik raanastira Sinai-brda, „Djela ju- 
goslovenske akademije znanosti I umjetnosti'1 kh. Ill, 
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Загреб, 1883 р., 8°, 303 ст. — И. Я гинь: Четьгре 
статьи, 1884 р., ст. 42-65, цінний аналіз мови Синай- 
ського Псалтиря.-—Vues et antiquites rlu Sinai, 1883 p., 
альбом знимків, які зроблено для проф. Н. Кондако- 
ва на Синаї, під час його подорожи; тут знимки з 7 
листків Синайського Псавтиря.—В. Погортовь: Псал- 
тьіри, М. 1901 р. ст. ІХ-ХІ. — А. Соболежкій: ,,Бо- 
госл. Знцикл.“ 1909 р„ т. X ст. 223-224.—//. Ягичь: Гла- 
голическое письмо, 1911 р., ст. 80, 130-131.—Ю. В. Пе* 
тровская: К*ь вопросу о м£н£ глухихт» в'ь старосла- 
вянскихь памятникахь. М£на глухихь вь Синайской 
Псалтьіри, ,,Изв£стЗя“ 1916 р. т. 21 кн. 1 ст. 279- 
319.—Pastrnek Fr.: Die grieChische Artikeikon- 
structionen in der altkirchenslavischen Psalter- und 
Evangelieniibersetzung, ,,Archiv“ 1906. XXV. 366-391; 
рец. Г. ІльІнского в ,,Виз. Врем." 1903.Х1І.389. — Б. 
Цоневг: История на б^лгарский езикь, 1919 р., ст. 
174-176.—С. Северьяновь: Синайская Псалтнрь, гла- 
голическій памятникь XI віка, Петроград, 1922 р., 
„Памятники старо-славянскаго язьіка“ т. IV, ст. VIH- 
392; перевидано цілий текст з примітками ст. 1-177, 
повний словник 181-392, скрізь порівняння з грець¬ 
ким текстом, XI таблиць знимків чорно-білою фото¬ 
графією з оригіналу. В передмові V-VII росказано про 
сумну долю цього видання: роспочав його Фортуна- 
тов 1 Северянов в 1907 р.( але праця затяглася; в 
1914 р. Фортунатов помер, догляд над виданням при- 
няв Шахматов; в 1918 р. помер Северянов, його за¬ 
ступила Ю, Петровська, але в 1919 р. померла з го¬ 
лоду й вона, а в 1920 р. помер Шахматов; закінчив 
друк тільки Є. Карський. Рецензія: М. До.юбко в 
,,Zeltschr. far SL Ph." 1924 p. т. І ст. 452-466; Cm. 
Ііульбакинь в , .{ужнословенски Филолог" 1924 р. кн. 
IV ст. 166-181 (показано ріжницю від видання Гайт- 
лера, а також дано коротку характеристику мови, 
особливо про долю носових); Н, Дурново в „Stavla'* 
1924 р. т. III ст. 138-139.—Ст. Кульбакин: Полу- 
гласници у Синайском Псалтиру, „Іужнословенски 
Филолог“ 1925-1926 р. кн. V ст. 69-82.— £. Дарстй: 
Палеография, 1928 р. ст. 212. 
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7. Хкландарські Листки. 

Це два дуже пошарпані кирил. листки, які знайшов 
В. Ів. Григорович серед хламу в Хиландарськім манасти- 
рі на Афоні під час своєї подорожи в 1844 році, десь 
між 2G.XI—12.ХІІ. Пізніше, в 1865 р. Григорович по¬ 
дарував усі свої рукописи новозаснованому Одеському 
університетові, а разом з ними до цього університету 
перейшли й ХЛ, де вони й зберігаються під № 23. 

ХЛ—це два листки розміром в велику чвірку (чи 
малий лист), які збереглися зле; в першім Листку 
велика дірка, що забрала багато тексту; кінці листків, 
особливо правий горішній вугол, дуже обірвані. Текст 
писано кирилицею в два стовпці, по 25 рядків 
на сторінці (лише 1 ст. має 23 рядки). В багатьох 
місцях текст постільки вже вицвів, що читається з 
трудом. Букви на лініях; письмо трохи похилене 
вправо. Зміст пам’ятки—уривки з двох слів Кирила 
Єрусалимського, переклад з грецького, який зроблено, 
можливо, ще за часів царя болгарського Симеона. 

Правопис ХЛ такий: 1. Знака іє ужито лише два 
рази, панує є, 2. По приголосних пишеться ж, а, а 
по голосних 1 на початку слова wv, \& або а, цеб-то 
ця остання визначає йотоване 3. Букви w нема. 
4. Замість s вживається 5. М’ягке л зазначається 
гачечком справа: \ 6. Постійно вживається ці, а шт 
ужито тільки раз. 7. По південно-слов’янському зви¬ 
чаю уживається "fe замість пц але тільки по приголос¬ 
них, напрл 1ва, нгін'Бш&нФд 2в~° 1 т. п. 
8. Із знаків розділових маємо лише серединну крап- 
ку. 9. На початковім голоснім, а також на голоснім, 
що йде по голоснім, ставиться надрядковий значок, 
який буває потрійної форми: густий придих, рисочка 
1 крапка^ 10, Титло має обидва кінці опущені додолу, 
а саме 

Головніщі фонетичні особливості ХЛ такі. 1. Глу- 
їі & вживаються досить правильно, але єсть 1 від- 
ступлення від каноничної форми: слабі *, ь часом 
зникають, при чому пропуск їх постійно зазначається 
паєриком; єсть випадки вокалізації міцного ь на с; бу- 
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ває поплутання * з а. В сполученні з плавними глу¬ 
хий стоїть по них; в цім випадкові ставиться тільки 
«о напр.: кл'акл 2в°, мртк» ів20, 2з!\ 3. Но¬ 
сові звуки вживаються зовсім правильно. 4. Коли а 
стоїть по голосній, то воно часом не має йотації: 
д'Ьдтн 2г12, і:дд 2г\ н£ПокАлн(йНо) 2&\ 5. Перед йотова¬ 
ною голосною частіше маємо іц рідше б7 напр., оуч£- 
иііїа 2г’1, крцшіига 1а7, дшбола 2в 21 др, 6. Скрізь маємо 
епентетичне л7 але: корЕб 1бл. 7. В лексиці ХЛ зна¬ 
ходимо чимало давніх слів, напр.: єт^ом* їв14, слдго- 
Д'Ь'Г(и) 1г‘в, КНИГАМ! 2в1?, БШҐО мпрл 1г3, НЕПЯЦІЄКАКї- 

Ш£ 2в’3 І др. 

ХЛ—пам’ятка ХІ-го віку болгарського походжен¬ 
ня. Проаналізувавши ХЛ, спеціяльний дослідник їх, 
проф. С. М. Кульбакин прийшов до такого висновку 
про їх давність: „В-ь результаті, бьіть можєть, не бьі- 
ло бьі большой ошибкой, признавь Хиландарскіе лист¬ 
ки меніе древними, чімь Зогр. Ев., поставить игь 
на ряду сь такими, какь Маріинское и Glagolita Сіо- 
zianus" (ст. 22). 

Література. В. И, Григоровичі: Очеркь путеше- 
ствія по Европейской Турціи, Казань, 1848 р. ст. 36- 
37, тут 1 початок другого листка. — В. И. Григоро¬ 
вичі: О древн'Ьйших'ь памятниках'ь церковно-спавян- 
скихь, „Иззістія" 1852 р. т. І ст. 89-96, 99-100—текст 
ХЛ з грецьким оригіналом, коротка характеристика 
мови й правопису.—В. И. Григоровичі: Статьи, ка- 
сающіяся древняго славянскаго язика, Казань, 1852 р., 
ст. 71-94, — передрук статті з „Извістія"; в виданні 
Григоровича не бракує помилок (спис їх дає С. Куль¬ 
бакин), титла пороскривав.—И, В. Срсзнсвстіі: Древ- 
ніе славянскіе памятники юсоваго письма, „Сбор- 
никь", Спб. 1868 р., т. З ст. 37-38, 187-191, корот¬ 
кий аналіз правопису та текст, з помилками. — И. 
В. Ятчь: Образци, 1882 р„ ст. 64-65, текст в до¬ 
брім виданні (С. Кульбакин зазначає лише дві помил¬ 
ки). — А. Кочубгтський в 18S7 р. зробив фото¬ 
графічний знимок пам’ятки в шости примірниках.— 
В. Н. Мочульскій: Описаніе рукописей В. И. Григо¬ 
ровича, в „Літопись Историко-Фил, Общества при 



Новоросс, Университеті" 1890 р. т. І ст. 53-56 дав 
опис ХЛ.— С. М. І\уяьбакит\ Хиландарскіе листки, 
отрьгвок-ь кирилловской письменности XI-го віка, з 
4-ма дуже добрими фототипічними знимками, див. 
„Памятники старославянскаго язьїка* т. І вип. І, Спб. 
1900 р., 35 ст., дано текст з грецьким оригіналом; 
нечіткі й відірвані місця доповнено по списку XII в. 
Моск. Синодальної Бібліотеки, описано палеографіч¬ 
ний стан ХЛ І їх мову, в кінці повний словник. Ре¬ 
цензії: V. V о n d г d k в „Archiv" т. XXII ст. 542-553: 
Palaeographisches und sprachliches Ankisslich der 
neuen Publication der Blatter von Chilandar; Г. A. 
Ильїтскій в ,,ИзвістІя“ 1903 р. т. VI кн. 2, ст. 241- 
243.—С. М. Кумбакит: Лексика Хиландарскихь от- 
рнвковтз XI віка, „Извістія" 1901 р. т. VI кн. 4 ст. 
132-139,—докази, що ,,лексическ1й матеріале Хил. от- 
рьіЕков'ь примикаєте кь древнему євангельському" 
(ст. 137); разом 1 відповідь на рецензію Вондрака.— 
Н. Каринскш: Хрестоматія, вид. 2, Спб. 1911 р. ст. 
37-42, повний текст з грецьким текстом І пояснення¬ 
ми.—Б. Цоневь: История на б*ьлгарский език-ь, Со¬ 
фія, 1919 р. т. І ст. 178. — П, Лавроеь: Палео- 
графическое обозрініе кирилловскаго письма, 1915 р. 
ст. 40. 

8. Рильський Листок 

(Македонський Глаголицький Листок). 

В 1845 р. під час своєї подорожі В, L Григоро¬ 
вич був в манастир! св. Івана Рильського в Болгарії 
І знайшов там один глаголицький листок, що був на¬ 
клеєний, яко обгортка, до іншого кирилівського ру¬ 
копису, через що в деяких місцях на нім знати пля¬ 
ми від клею. Територія гір Рила в час Григоровича 
входила до складу Македонії, а тому Григорович на¬ 
звав знайдений пам'ятник Македонським Глаголиць- 
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ким Листком'. Пізніше, але не відомо коли й як, РЛ 
перейшов на власність І. І. Срезневсьного 1 тепер 
зберігається в приватній бібліотеці сина його — В. 
І. Срезневсьного. 

РЛ розміром в малий лист, а саме 10,8X8,5 cm. 
Рукопис зберігся досить добре: в 1-м стовпці єсть 
дірка, але вона була ще до написання пам'ятки; єсть 
ще дірки, які трохи ушкодили пам’ятку. Де-не-де бук¬ 
ви зовсім стерлися. Писано в два стовпці, на 7,5 cm 
ширини кожний, по 37 рядків на сторінці. Глаголиця 
круглої форми. Єсть два розмальованих Іниціяли; ужи¬ 
то фарб червоної (цинобра) та блідо-жовтої. На лист¬ 
ку чимало кирилівських та грецьких приписок, але 
пізніщого часу — десь з XV-XVII віків; приписки пи¬ 
сав серб. 

Зміст РЛ—уривок з „Паренесиса" Єфрема Си¬ 
ри на, великого вчителя церкви IV—поч. V віку, а са¬ 
ме—уривок з його двох казань: 1. кінець слова „Про 
суд І про любовь 1 про покаяння", займає 1-й стов¬ 
пець І 15 рядків 2-го, 1 2. початок слова ,,Про по¬ 
вернення назад", цеб-то до паганства. Текст „Паре- 
несиса" зберігся 1 в кирилівській літературі в списках 
ХПІ-XIV єіку, в яких зазначені дві Слові Єфрема Си- 
рина мають зовсім той саме зміст, — вони походять з 
одного перекладу. 

З правописних ознак РЛ відмічу такі: 1. Букви ї нема 
зовсім, тоді як її вживається по всіх інших глаголиць- 
ких пам’ятках. 2. Уживається звичайно гщ а %\ тіль¬ 
ки в випадку сполучення v+j6* 3. Початкоза голосна 
складу має надрядковий значок рисочку або густий 
придих; над стазиться знак над ш єсть кендема * 
в двох випадках. 4. Нерідко вживається лігатури з 
двох буков. 5. По приголосних пишеться а, а на по¬ 
чатку складу іа, цеб-то тут нейотований юс формою 
своєю відріжняється від юса йотованого, як то бачи¬ 
мо і в Інших глаголицьких пам’ятках (крім Київських 
Листків, другого Пражського та Охридської Єван¬ 
гелії). 

1 Назва зовсім на слушна; ліпше б назвати цю пам’ятку 
Рильським Листком, як то запропонував Г. Ільїнський в своїм 
виданні цеї пам’ятки (ст. 1). 



Головніші фонетичні особливості РЛ такі. 1, 
Звуки л вживаються непослідовно; слабі а часто 
зникають, але виразних прикладів вокалізації %-> а на 
о-» ( нема; 11 раз * замінено на а. 2. Носові вжива¬ 
ються більш-менш правильно. 3. Перед йотованою го¬ 
лосною звичайно маємо *.-> напр.: еад*І;на£ 4 стовпець, 
т^сокдна^ 4. Поміж дд не зазначається йотації: діоки- 
лш 2, там’нлд 28 1 т. п. 5. Звука s уживається в сло¬ 
вах noA&srn* 2, uteps'fcM’cA 3. Ahojsh 4. 5. В прикмет¬ 
никах звичайно стягнені форми, напр.: З І др. 
Про мову РЛ дослідник цеї пам’ятки Г. Ільїнський 
пише так: „Какь вь отношеніи палеографическомь 
Македонскій Глаголическїй Листокь представляють 
древне-церковно-славянскій, resp. древне-болгарскій 
тексть чистою типа, т. е. безь какихь-либо средне- 
болгарскихь, сербо-хорватскихь, русскихь или чеш- 
скихь особенностей, такт» и вь отношеніи лингвисти- 
ческомь мн не можемь указать ничего, что сколько- 
нибудь противорічило бн зтому наблюденію. Напро- 
тивь, по чистоті и вьідержанности своего болгарска- 
го типа, нашь памятникь можеть бить сміло постав¬ 
лень рядомь сь лучшими древне-церковно-славянски- 
ми текстами" (ст. 17). Ільїнський схиляється до дум¬ 
ки, не написаний РЛ на північно-західній болгар¬ 
ській території, на границі з говорами сербськими, на 
що вказували б: 1. місце знайдення пам’ятки, Риль¬ 
ський манастир, 1 2, часта заміна * через а (ст. 18). 

В, Погорілов, занявшись питанням, коли саме 
перекладено мПаренесис“ Єфрема Сирина, прийшов 
на основі аналізу словарного складу до такого виснов¬ 
ку: „Переводь Словь Ефрема Сирина, сохранившій- 
ся вь спискахь Паренезиса и вь Македонскомь Гла- 
голическомь листкі, могь бить сділань лишь вь Бол- 
гаріи, во время расцвіта литературной діятельности, 
и слідовательно вь зтомь отношеніи Македонскій ли- 
стокь должень бить отнесень кь одной группі сь 
Супрасльской рукописью и Хиландарскими листками" \ 
До того самого висновку прийшов 1 Г. Ільїнський 
(ст. 24). 

1 Сборщигь статей Фортунатову, 1902 р. ст. 499, 
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Палеографічні й лінгвістичні ознаки говорять за 
те, що РЛ—пам’ятка ХІ-го віку. 

Література. В. Григоровичь\ О древнійших'ь 
памятниках-ь церковно-славянских-ь, „Извістія" 1852 р. 
т. І ст. 88.—В. Ш. ГригоровичіСтатьи, касающіяся 
древняго славянскаго язьїка, Казань, 1852 р. ст. 63- 
74.—h. II. Срезневскій: „Извістія Имп. Археологи- 
ческаго Общества" т. IV ст. 381-390, текст РЛ. — 
И. Срезневскій: Древніе глаголическіе памятники, 
1866 р„ ст. 220-224, дано текст глаголицею й кири¬ 
лицею. — 11. Срезневскій: Свідінія и замітки, 
„СборниктА 1867 р. т. ї ст. 27-36 № 5: Глаголиче- 
скій списокь поученій Ефрема Сирина; дано текст 
РЛ, а також повний текст двох слів Єфрема Сирина 
з кирилівських списків XIII в. 1 варіянти з Інших 
списків; текст з багатьма помилками. — V. Jagic: 
Specimina, 1882 р., ст. 27-29, добре видано текст 
(хоч Ільїнський вказує трохи помилок).—Валерій По- 
горуьловг: Кь вопросу о Македонском'ь глаголическомь 
листкі, див. „Сборникь статей, посвященннх'ь уче- 
никами и почитателями акад. Ф. 0. Форту катову11, 
Варшава, 1902 р. ст. 492-499 (томи 48-49 ,,РФВ“); 
аналіз словарного матеріялу мПаренесиса“ Єфрема 
Сирина для встановлення часу його перекладу на 
слов’янську мову. — Г. Ильинскій: Македонскій Гла- 
голическій Листокь. Отрьівокь глаголическаго текста 
Ефрема Сирина XI віка, див. „Памятники старосла- 
вянскаго язьіка“ т. І вип. 6, Спб. 1909 р. 32 ст. -\-2 
фототипічні знимки; дано текст з грецьким оригіна¬ 
лом, а також палеографічний 1 лінгвістичний аналіз 
та літературне значіння РЛ. Рец. Diels в ,,Archiv“ 
1910 р. т. XXXII ст. 251; V. Vondrak в „Rocznik 
Slawistycztiy“ 1912 р. т. V ст. 75-76.-—А/, Яшч%\ Гла- 
голическое письмо 1911 р. ст. 128.—Б. Цоневь: Ис- 
тория на бьлгарский езинь, Софія, т. І ст. 178-180. 
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9. Македонський Кирилівський Лист. 

Відомий учений А. Гильфердинг знайшов цю па¬ 
м'ятку в Македонії, але де 1 як, невідомо, 1 подарував 
ЇЇ словістові І. L Срезневському. Лист великого роз¬ 
міру: 27X21 cm; зберігся він дуже зле, — верхній 
лівий вугол відірваний, в пергаменті багато дірок, де¬ 
які слова стерлися зовсім. Письмо—скошений напра¬ 
во устав ХІ-го віку. Оригінал для Листа був, здаєть¬ 
ся, глаголицький, через що в нім знаходимо глаго- 
лицьку букву ю в двох словах: Еулопію та (прнло)ж£нню. 
Пам'ятка ця зовсім не знає букви —вживає тільки 
ь. (і тільки ьц а не гц як всі Інші пам’ятки), — а це 
робить її унікумом серед пам’яток Xl-го віку і свід¬ 
чить про південно-слов’янське походження її. Лист 
знає юс малий в формі А (а а лише два рази), що 
Соболевський зве ознакою македонської палеографіч¬ 
ної школи; а тут визначає а І гд. Уживається тільки 
шт, нема де; замість s уживається з, але з гачечком 
справа: у Зовсім нема w. Мова пам’ятки так само 
говорить ^про давньо-болгарське походження її. Зміст 
Листа цікавий тим, що він —оригінальний твір ХІ-го 
віку граматичного змісту, тоді як усі Інші пам’ятки— 
переклади з грецького; зміст цей нагадує відомий 
Пролог Івана, екзарха болгарського, до його пере¬ 
кладу „ Богословіяи Івана Дамаскина; автор Листа 
безумовно багато користався з цього Прологу, чи 
скоріше —переробив його. Пам’ятка зберігається в Пе¬ 
трограді, у В. І. Срезневського. 

Головніщі фонетичні ознаки МЛ такі: 1. Зовсім 
правильне уживання носових звуків. 2. Досить пра¬ 
вильне уживання глухих, але зам. % тут завше ь. 3. 
Вокалізації сильних глухих зовсім нема. 4. Зникнен¬ 
ня слабого глухого бачимо тут тільки в однім слові 
кто V*. Vі. 5. Сполучення глухого з плавним тут 
надзвичайно цікаве, бо глухий стоїть пред плавним у 
всіх випадках: кьдоь 1\ дьрзогтня 1го, дь^зь 12L, г&рдь 1б\ 
дьлккдіе І27, навіть пьлтн І37. Таке сполучення знають 
головно східно-слов’янські пам’ятки, але ознаки па¬ 
леографічні та Інші фонетичні змушують рахувати МЛ 
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пам’яткою болгарською. 6. Замість га по південно-сло¬ 
в’янському звичаю вживається тільки 'k, напр. с&каза- 
nirk І8, ЕйгІ; 1б13. 7. Перед йотованою голосною вжи¬ 
вається лише н (а не ь>, напр. *&клзанн4г Iе 1 др. 8. 
Пам’ятка знає dz (зіло), яке зазначає через з з га¬ 
чечком справа: 9. Нема л епентетичного в слові 
остаеьш£ 1б10. 10. Цікава форма D3 ньі (намт>) І24. 

Спеціяльний дослідник МЛ, по докладнім аналізі 
пам’ятки, приходить до таких висновків: „Подводя 
итогь сказанному, нельзя не замітить, что вь палео- 
графическом'ь отношеніи наить памятникь всеціло 
примьїкаегь к*ь юго - славянской палеографической 
школі (ст. 17). И вь отношеніи язика МЛ вполні 
сохраниль печать своего южно-славянскаго, вь част- 
ности древне-болгарскаго происхожденія. Нікоторьіми 
своими особенностями онь сближается даже со сред- 
не-болгарскими памятниками, и потому вь внсшей 
степени віроятннм'ь ділается предположеніе ак. Ф. 
©. Фортунатова, что древность нашего памятника не 
превосходить начала XII или конца XI в", (ст. 21). 
Палеографічні особливості МЛ дають змогу С. Куль- 
бакину твердити, що наша пам’ятка походить з XI в.* 1 
Думку деяких учених, ніби МЛ —пам’ятка східно-сло¬ 
в’янської рецензії, Ґ. Ільїнський рішуче відкидає (ст.17, 
19-20); але треба підкреслити, що східно-слов’янське 
походження МЛ переконуюче ще не повалено; поя¬ 
снення Г. Ільїнського форм як кьрр 1 др.— «что всі 
зти форми своими написаними только боліє или ме- 
ніе несовершенно виражають» сонантні г І 1 (ст. 20), 
мало переконуюче вже хоча б через те, що тут лише 
на однім листку маємо аж 8 прикладів з глухим пе¬ 
ред плавним, 1 ні одного—з глухим по плавнім. 

Згадаю ще про думку Б. Цонева, який на осно¬ 
ві вживання самого & та поплутання ж з оу твердить, 
ніби наша пам’ятка повстала або на неболгарській 
землі, або по XI віці. Що до поплутання ж з ву в 
словах нвуждн І10 1 ДАрзнву І31, то тут не поплутання, 
а т. зв. чергування, відоме 1 в інших пам'ятках, напр. 
в Супрасльськім Рукопису. 

1 Знциклоледія Славянской Фнлологіи, 1915 р. т. X ст. 44. 
і 
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Література. И. Срезневскій, див. ,,Изв£ст!я 
Археологическаго Общества" 1863 р. т. V ст. 66-68, 
звідсі передруковано і в його „Древніе глаголическіе 
памятники1' ст. 276, дано текст. — И, Срезневскій \ 
Древніе славянскіе памятники юсоваго письма, 1868 р., 
ст. 39 42, 192-193, огляд І текст з помилками.—И. 
В. Ягичь: Разсужденія старини, 1895 р., ст. 37.—Г. 
А. Ильїтскій: Македонскїй листок-ь, отривокт» неиз- 
вістнаго памятника кирилловской письменности XI- 
XII в., „Памятники старославянскаго язика1', т. І, 
вип. 5-й, Спб. 1906 р., 35 ст.,—добрий огляд пам’ят¬ 
ки, література про неї, два фототипичних знимки, 
текст, палеографічний 1 лінгвістичний огляд.—Б. До- 
кевь; История на б-ьлгарский езинь, 1911 р. ст. 189. 

10. Охридськ|і Глаголицькі Листки. 

Під час своєї відомої подорожи по тоді турецьких 
землях Болгарії В. І, Григорович в 1845 р. побував і в 
міст! Охриді, в західній Македонії, давнім центрі бол¬ 
гарської церкви, де й знайшов два мізерних листки 
нашої пам’ятки. Зміст ОЛ—євангельський текст (а саме: 
Лука 2419'аз, Іоан І35 43, 20І5-:П, 217), чому ця па¬ 
м’ятка в науці відома під неслушною назвою Охрид- 
ської Євангелії,—її ліпше звати, за прикладом Інших 
подібних пам’яток, тільки Охридськими Листами. Ро¬ 
ку 1865-го 1 травня в Одесі відкрито університета, 
1 з теї урочистої нагоди 2 травня В. І, Григорович 
подарував до бібліотеки новозаснованого університету 
60 своїх рукописів, а серед них-ОхридськІ (й Хилан- 
дарські) Листки, де вони зберігаються й тепер під 
№ 24. 

_ОЛ—це дуже щуплий уривок з колишньої Єван¬ 
гелії,^ лишилося тільки півтора листки: один листок 
Цілий та ліва половина другого, перерізаного вздовж. 
Із усіх старослов’янських пам’яток ОЛ збереглися най¬ 
гірше, в деяких місцях письмо або зовсім стерлося, 
або вицвіло: часом покрито воно віковим брудом, яко- 
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го стерти нема змоги. Крім цього, цілий лист обріза¬ 
ний так, що ушкоджено 1-й рядок; сильно ушкодже¬ 
но й два долішніх рядки; праве поле цього листа та¬ 
кож обрізане, чим ушкоджено кінці рядків. В поло¬ 
винці листка обірвано верха, чому пропали три горіш¬ 
ні рядки. Розмір цілого листка по обрізанні 19,5X16,9 
cm, а половинки 19,7X10,7 cm. 

Письмо ОЛ або пряме, або трохи з нахилом влі¬ 
во; письмо йде під лініями, букви ніби бісять; букви 
мають досить виразну вуглуватість; взагалі письмо цеї 
пам’ятки трохи нагадує письмо Синайського Псавти- 
ря. Цікаво, що в заголовнім рядку в слові по гштд 
Т поставлено не глаголицьке, але кирилівське т 
(Ягіч: Глаголическое письмо, ст. 133, зве цю букву 
грецькою або латинською)Цілий рукопис певне був 
гарно оздоблений, бо й в позосталій частині на л. 
2-м єсть Іниціял С — гарненька вазочка на трикутній 
ніжці1 2 *. 

З правописних рис ОЛ зазначу. 1. Букви а не¬ 
ма, скрізь вживається тільки ід. 2. Букви ї вжито ли¬ 
ше 3 рази, панує і; двораменне и рідке. 3. Буков ф, 
ш нема зовсім в позосталих листках. 4. Єсть лігату¬ 
ри, але мало; скорочення слова частіще робиться ви- 
ношенням літери над рядок. 5. Надрядковий значок 
непослідовно ставиться переважно над н та і. 

З фонетичних особливостей ОЛ зазначу такі. 1. 
Слабі глухі х, ь не зникають (цього єсть 55 прикла¬ 
дів), зникнення маємо тут тільки в слові псдна 2бі0; 
задержалися глухі й на кінці слів. 2. Глухі звичайно 
уподібнюються наступному складу (закон Ягіча), за 
винятком 3 прикладів. 3. Сильний & часто вокалізу- 
ється на £. 4. При сполученні з плавним глухий (зви¬ 
чайно *) ставиться по нім: држт 220, дріжіАтхсА 2~°, 

2б29. 5. Сполучення *+и дає %h напр. кхі нггї(нл) 
тб\ глмГтхг н І10. 6. Носові вживаються зовсім пра¬ 
вильно, заміни їх на чисті нема. 7. Перед йотованою 

1 Якоівиціяяа кирилівського Т вживається і в Інших пам’ят¬ 
ках, напр. в Мар. Єв. і Син. Пс., а я Син. Требнику аж три рази. 

2 На нашім знимку >6 32, иа жаль, знати тільки полови¬ 
ну цього Іннціялу, бо ліва половина Його не вийшла. 
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голосною панує а не ь% напр»: ^наіМінід 2бА, ^бленіе 
Iа 1 др. І. Єсть приклади відсутности йотації: н^дзоумл- 
н*д iI!J, гдГше 1“7 1 др. 9. Постійно вживається епен¬ 
тетичного л, тільки раз прАлолм І24. 10. Єсть s, напр.: 
k*hi&sh І3, дрвувій 2\ но£й\ 2“. П. Sk перед е дає 
ст, напр.: по плста 2\ 12. Єсть група здр: издрддо- 
бдшьміа 2!\ 13. В однім випадкові вжито протетично¬ 
го в, а саме котіа к^ннгї) Iі7 зам. от* (пор. україн¬ 
ське від з од, оть), — однісшії в старослов’янських па¬ 
м’ятках. 14. Букву ,4, передається через т, напр.: то- 
мд 2а0, томд 26і. Дослідник ОЛ, Г. Ільїнський про мо¬ 
ву цього пам’ятника пише: „Язьїкь Охр. Листковь 
гораздо древніе его письма: онь не содержить вь 
себі никакихь серьезньїхь отступленій оть той нор¬ 
ми др.-церк.-слав. язика, сь которой мьі знакомьг, напр. 
по Кіевск. Глаг. Листк. или Зографск. Ев.“ (ст. 23). 

Палеографічні особливості вказують, що ОЛ—па¬ 
м'ятка XI віку: Ягіч (Глаголическое письмо, 133) схи¬ 
ляється рахувати їх трохи молодшими, ніж Синай- 
ський Псавтир та Синайський Требник. 

Література. В. Гргшровичь: Статьи, касаю- 
щіяся древняго славянскаго язика, Казань, 1852 р., 
ст. 63 1 74, лише згадка про ОЛ.—Р. 5afarik:vPo- 
hled па prvovek hlaholskeho piseinnictvi, „ССМм 
1852 p„ лише коротенька згадка. — И. Срезневскій: 
Древнїе глаголическіе памятники, Спб. 1866 р., ст. 
76-87; тут з оригіналу подано повний текст ОЛ гла¬ 
голицею й кирилицею, додано й невеличкого знимка, 
але в виданні забагато недокладностей. —* L. Geit- 
l er: Die albanesischen und slavischen Schriften, Ві¬ 
день, 1883 p., на ст. 185 подає побіжну коротку за¬ 
мітку про палеографічні особливості ОЛ, а в альбомі 
приводить добрий знимок з двох сторін пам^тки. — 
Проф. В. Н. МочульжШ: Описаніе рукописей В. И. 
Григоровича, див, „Лктопись Историко-Филологиче- 
скаго Общества при Новороссійскомь УниверситетЬ" 
1890 р., т. І, ст. 56, — коротка характеристика ОЛ, 
але^ передрук з статті Срезневського. — Я. /(*. Груп- 
скт\ Охридское Евангеліе, ,,Извіст1я" 1906 р. т. XI 
кн. 4 ст. 157-164, -— видано текст, але недокладно, з 
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помилками, й дано коротеньку характеристику письма 
й мови пам’ятки; гостру рецензію на цю працю див. 
на ст. 3-4 праці Ільїнського 1915 р.—Н. Ягичь: Гла- 
голическое письмо, 1911 р. ст. 132-133, огляд пись¬ 
ма ОЛ. — Г. Лльиискій: Охридскіе Глаголическ'е 
Листки. Отрьтокь древне-церковно-славянскаго єван¬ 
гелія XI в., ,,ГІамятники старославянскаго язнка“ т. 
III вип. 2-й, 32 ст.+4 фототипичних знимки. Це най- 
цінніща праця про ОЛ,—дано текст з грецьким ори¬ 
гіналом, росказано Історію вивчення пам’ятки, а та¬ 
кож подано докладну характеристику письма, мови й 
тексту її; в кінці повний словник ОЛ. — Б. Біоневь: 
История на бьлгарский език, 1919 р., ст. 180,—з по¬ 
милками, недокладно. 

It. Листки Ундольського. 

Два кирилівські листки, чи 4 сторінки в малу 
чвірку розміром (перший лист 18,7X16 cm, а другий 
19X15 cm), належали відомому бібліографу В. М. Ун- 
дольському, а по його смерті перейшли разом з Інши¬ 
ми рукописами у власність Московського Рум’янців- 
ського й Публичного Музею, де й зберігаються під 
№ 961. Зміст Листків—уривок з Євангелії - апракос: 
притча про добре сім’я та бур’ян, Мат. XIII.24-30, 36- 
43 та оповідання про уздоровлення кровоточивої, Мр. 
V.24-34. Ціла пам’ятка - чотири сторінки чи 75 ряд¬ 
ків, по 19 рядків на сторінці (ст. 2 має їх 18). 

Пам’ятка має цікаві особливості палеографічні 
та мовні, чому на неї вчені звертали давно вже пиль¬ 
ну увагу з того часу, як Срезневський перший в 
1868 році оголосив її. Докладний палеографічний ана¬ 
ліз ЛУ, який зробили В. Щепкин та Є. Карський, 
вказав про давність їх письма. Більшість старо-сло¬ 
в'янських пам’яток мають геометрично просте пись¬ 
мо, але в нашій пам’ятці букви похилені вправо до¬ 
сить помітно, як то було 1 в давнім грецькім письмі. 
Пергамен зле оброблений, товстий, з дірками. Наша 
пам’ятка була приклеєна до оправи; при зниманні її 
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занадто підмочено, чому пергамен погурбився. Ліко¬ 
вано чимсь гострим, чому в деяких місцях пергамен 
навіть прорізаний. Для зазначення сіх (зіло) ужива¬ 
ється тут з з перекресленою титлом головкою: у. 
Письмо ПІД лінією, букви ніби БІСЯТЬ, як то бачимо J3 
Київських Листках, в Листках Клоца І др. старших 
глаголицьких пам’ятках; так само вісять під лінією й 
іниціяли великі й малі. Всі чотири сторінки ЛУ—про¬ 
довження одна одної, цеб*то наші листки — середні 
листки з одного зшитка. Сторінки 1 та 4 мало вираз¬ 
ні I не так ясні, як Інші, бо як раз ними були при¬ 
клеєні до оправи, 

ЛУ мають простенькі прикраси—єсть два Іниція¬ 
ли Р 1 В та плетена заставка; в орнаменті ужито 
фарби зеленої, червоної та жовтої. В. Щепкин, що 
досліджував цей орнамент, ставить його в залежність 
від глаголицького письма: ,,Всі разсмотрінньш осо- 
бенности—каже Щепкин—вь области обозначенія зву- 
ковь, вь техник^ письма, вь стил*Ь почерка и за- 
главннхь буквь убіждають нась вь близкой зависи- 
мости ЛУ оть глаголической письменности" (ст. 261) 

З правописних ознак зазначу такі. 1. Замість га 
тут постійно 4, напр.: дігЬкол* 25, піксел 50, іко 18 
I др. 2. Із йотованих голосних ЛУ знають лише кц 
а Інших йотованих, а саме іе, іа, іл, зовсім нема, цеб¬ 
то тут є, а, я вживаються й на початку складу за¬ 
мість йотованих, напр.: єго 6, запоь4да,Уі 45 I др. 3. 
Букви ю вживається часом 1 в середині своїх слов’ян¬ 
ських слів, напр.: ндршдх 57. 4. Панує і, а ц ї рідкі. 
5. Один раз ужито Ь в слові $ео 11. 6. В букві *і 
часті його з’єднані лінією. 7. Яко цифри 6 вжива¬ 
ється г, а яко звук тільки ?. 

Деякі ознаки мови ЛУ дуже давні, але єсть озна¬ 
ки й молодші. 1. Так, вживання носових звуків тут 
зовсім правильне у всіх 80 випадках. 2. Зате нема 
цеї давности в уживанні глухих,—тут постійно замість 
ь уживається х, напр. кзсг 23, конгі^к, ЗО 1 т. п.; ь 
ужито тільки два рази, та й то здається, лише з 
економії місця: єггь 3, Ть 21. 3. Єсть приклади вока¬ 
лізації ь на е та частого зникнення неміцних єрів, 
напр.: пришєдашє 9, прншєд*ши 63, шєдїшє ІЗ. 16, 
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оуспєнш; 37, кто 68. 71, многд 57. 60, дцш 75 1 др.; 
прикладів вокалізації % на о нема. 4. Перед йотова¬ 
ною голосною ставиться н, напр. еїнєсєнііє 49, ви то- 
уейнє 58. 5. Епентетичного д вживається правиль¬ 
но: прнсгжпляшє 19, зєліла ЗО. 6, Звука dz ужито пра¬ 
вильно 4 рази: вхстрж^лжфє 14, ажмзджтгсА 28, полі¬ 
са 61, njosAtie 7. 7/ Прикметники^ знають лише 
е стягнені ^форми на ~%\*> -аго-, -омоу, так само 
й імперфект лише стягнений. 8. Як і в Супр. Рук., 
тут єсть форма Рг 3і без кінцевого -тх, а саме: ьж- 
дє 32, 9. Приказозий спосіб на -'Ьтє: нзїеє^Ьтє 17, 
сгкє^Ьте 18, тАЖ'Ьте 17, ?іле: оставите 15. 10. 3 форм 
складні зазначимо давальний приналежносте: гк^гжєтг 
ЗЖеомх 33, кх б^Ьма жлтк4 16. 11. В словнику зна¬ 
ходимо єтбцд 58, NJ па'Ькєдї 6,8.11, туЬкд 8 І др. 

Спеціяльний дослідник ЛУ, Є. Карський рахує їх 
болгарською пам’яткою ХІ-го віку; так само до ХІ-го 
віку відносить ЛУ і П. Лавров; перед тим В. Н. Щеп- 
кин відносив ЛУ до середньо-болгарських пам’яток 
першої половини ХІІ-го віку, але його думка не за- 
щепилася в науці. Пробує В. Щепкин І точніше за¬ 
значите місце повстання нашої пам’ятки: ,,На осно¬ 
ваній македонскаго характера графичееких'ь и худо- 
жественньїх'ь пріемов-ь, а также на основаній одной 
фонетической чертн (дфіі 75 замість діфН, пор. за¬ 
хідне й південно-західне болг. щерка), написаніе на- 
шего памятника можно относить кг юго-западной 
областе современной территоріи болгарскаго язьіка“ 
(ст. 262). 

Література. И. Срезшвскій: Древніе славянскіе 
памятники юсоваго письма, 1863 р., „Сборникг1' т. З, 
ст. 73-44, 194-196, опис І текст.— //. Ягичь: Образ- 
цьі, 1882 р., ст. 48-49, текст. - В. Щепкипь: Листки 
Ундольскаго, „Сборник^ь статей, посвященннхь Ф. 0. 
Фортунатову", Варшава, 1902 р. ст. 249-269; те саме 
в ,,РФВ“ 1902 р. т. 49 ст. 249*269; огляд цілої па¬ 
м’ятки, але головно про палеографічний бік та про 
орнаменти; пор. „ЖМНПр“ 1903 р. кн. VI ст. 435- 
436.—Е* в. Щірснгйл Листки Ундольскаго, отривокь 
кирилловскаго Евангелія ХІ-го віка, „Памятники 
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старославянскаго язика* 1' т. І вип. 3-й Спб. 1904 р., 
—тут 4 фототипічних знимки з усеї пам’ятки (на жаль, 
неясні), повний текст 1 докладний аналіз письма та 
мови; рец. Г. Ільїнського в „Визант. Врем.“ т. XI ст. 
748-749.— П. Лавровь\ Палеографическое обозрініе 
кирилловскаго письма, Спб. 1915 р. ст. 29 літерату¬ 
ра 1 40-42 палеографічний аналіз письма, див. ,,3н- 
циклопедія Славянской Филологіи*4 вип. 4.—Б Цоневг\ 
История на б'ьлгарекий езикь, 1919 р. ст. 188. 

12. Слуцькі Листки 

(Слуцький Псавтир). 

Як свідчить В. Срезневський \ Слуцькі Листки 
знайшов в м. Слуцьку на Мінщині художник Д. М. 
Струков в 1867 р. 1 привіз їх до Петрограду. В на¬ 
ступнім 1868 році памятку видав І. Срезневський, 
який пише про неї: „нить открьітая Слуцкая псал- 
тьірь“ (ст. 21); де дівся далі оригінал СЛ, не відо¬ 
мо,^—пам’ятка рахується тепер втраченою. Серед ру¬ 
кописів І. Срезневського під № 5 зберігається тільки 
малюнок з СЛ, але, на жаль, він зроблений на 
прозорім папері від руки, а не фотографічно. 

Пам’ятка складалася з 5 листків розміром в чв!р- 
ку, по 28 рядків на сторінці. Зміст її—псальма 118, 
але без початку, середини й кінця; збереглися вірші 
10-93, 101-106, 148-154 і 161-176. Псальма без тол- 
ковань, але текст написаний так, що позоставлено 
місце поміж віршами2 може й для написання тол ко¬ 
вань. Письмо трохи похиле, нерівне; писала, здаєть¬ 
ся, не одна рука; так, на л. 3-м помітна вже Інша 
рука2, Ягіч (Образци язика, ст. 56) письмо СЛ зве 
південно-слов'янським. 

1 Древній славянскій переводі. Псалтири, 1877 р. ч. 1, ст. 13. 
1 Так свідчить перший видавець пам’ятки І. І. Срезнев¬ 

ський, що мав СЛ в своїх руках. 
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Головніщі правописні ознаки СЛ такі1 *. 1. Буква 
а ставиться по приголосних, а а по голосних, 
цеб-то на початку складу; правда, цього додержано 
не завше. 2. Замість і* часом вживається гк7 напр.: 
кс'Ького 4іві кстЬч&ііша Зб"5 1 т, п. 3. Постійно пишеться 

а ш*г зовсім нема. 4. Звичайно пишеться «ц але 
єсть 1 їй. 5. Буква о буває чотирох форм: о., ці, о 
кругле з крапкою 1 Q квадратове. 

Головніщі фонетичні особливості СЛ такі. 1. Сла¬ 
бі ї, & часом опускаються; поплутання і з & не рід¬ 
ке; безсумнівних прикладів вокалізації ь на о, t. не¬ 
ма. 2. В сполученні з плавним глухий (звичайно %) 
ставиться по нім: npsK'te З2, неправд 510, градин 2"7, 
гратднн 4зг, исплїні 2б21 1 т, п. 3. Носові вживаються 
правильно, але вже єсть поплутання & з а та заміна 
& на оу* 4. Перед йотованою голосною звичайно ма¬ 
ємо напр.: поношгньє 22, ндказанш 2бгз 1 т. п. 5. 
Звичайно скрізь уживається л епентетичного, але: нд 
3«лін І13, глЙмннга 3 б15, поглЙию З23. 6. Єсть АЬ1 на 
-ама: іа рдсама 2б26 1 т. пм нестягнені форми: градаї- 
ир Зв, дождадр 2й 1 др. 

Про вік СЛ Лавров твердить, здається на осно¬ 
ві знимка, що зберігається в матеріялах І. Срезнев- 
ського: „Рукопись безспорно относится кь XI в-Ьку1' 
(ст. 43). 

Література, И. Срезшвскій: Древніе славянскіе 
памятники юсоваго письма, „Сборникь*1 1868 р. т. III 
ст. 21-24: Слуцкая псалтьірь, характеристика письма, 
правопису й мови; ст. 155-165 текст. — В. Срезнев- 
скій: Древній славянскій переводь Псалтири, Спб. 
1877 р. ч. І ст. 13-14; в більшості повторено те, що 
дав І. Срезневський.—И. Ягтьі Образцн язика цер- 
ковнославянскаго, Спб. 1882 р. ст. 53-56, передруко¬ 
вано текст І. Срезневського з варіянтами з Болон¬ 
ського й Погодинського Псавтирів.—П. Лаврово: Па- 
леографическое обозрініе кирилловскаго письма, Спб. 
1915 р. ст. 43, 

1 Характеристику правопису та мови подаю з видання 
Срезневського 1868 р.; цитати ставлю по листа* і рядках. 
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13. Напис царя Сам уїла 993 р. 

Найдавнішою датованою кирилівською пам’яткою 
на сьогодні вважається Напис царя Самуїла 993 ро¬ 
ку на гробовій плит!, яку знайдено в селі Герман, 
коло Преспи, в південно-західній Македонії, де прохо¬ 
дить етнографічна границя між слов’янами та албан¬ 
цями. Плиту знайдено ще в 1888 році, при збудуван¬ 
ні нової церкви в селі Герман. Германські поселяне 
росповідають, що в їхнім селі жив колись патріярх 
Герман; як він помер, його поховали в старій церкві, 
де й тепер під підлогою знаходиться гріб патріярха 
з написом. Коло гробу патріяршого й знайдено нашу 
плиту, з написом царя Самуїла на ній. В кінці X— 
поч. ХІ-го віку коло Преспи був політичний болгар¬ 
ський центр, тут мав свою столицю й цар Самуїл. 
Зміст напису каже, що тут була родинна усипальни¬ 
ця Шишмановичїв, 1 що скромна церква в селі Гер¬ 
ман ховає в собі, можливо, й останки самого царя 
Самуїла. 

Гробова камінна плита на 1,25 метра довга, а на 
0,52 м. широка. Напис знаходиться лише на малій 
частині цеї плити, правий долішній вугол її відбитий; 
сам напис має розмір 26,8X27,2 cm. На плиті, крім 
цього, знати сліди трох хрестів, що колись були при¬ 
биті до неї (фотографію плити див. на знимку № 40). 

Чутки про цю плиту й цінний напис на ній по¬ 
пали в пресу ще в 1891 році від македонського вче¬ 
ного В. К'ьнчева, що першим відкрив цей напис, але 
широкому вченому світові ця надзвичайної ваги па¬ 
м’ятка стала відома лише в 1898 р., — учені Успен¬ 
ський та П. Милюков подорожували тоді по Македо¬ 
нії і під час цеї подорожи й відкрили цю пам’ятку, 
про яку й оголосили друком в 1899 р. 

Напис царя Самуїла (див. знимок № 41) має за¬ 
значений 6501 рік, цеб-то 993 р. по ХристІ, І в цім 
власне найбільше його значіння, бо давні слов’янські 
пам’ятки не датовані. Напис свідчить про глибоку 
давність кирилівського письма, свідчить і про те, що 
в 993 р. в Македонії вже вживано кирилиці навіть 
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для гробових плит. Знайдення напису 993 р. сильно 
піднесло було надії прихильників старшинства кири¬ 
лиці, але надії ці не справдилися. 

Напис має лише 11 рядків, з них тільки 2 цілі, 
а решта з відбитими кінцями; уже через цей малий 
зміст напис не має язикового значіння. Велике па¬ 
леографічне значіння пам’ятки без усякого сумніву. 
Письмо пам’ятки — т. зв. уставне, але це устав епі¬ 
графічний,—напис вибито на каміні. Здається, май¬ 
стер не був слов’янином, чим і пояснюється, що він 
в 3-м рядку замість л вирізав п, 1 лише потім над п 
поставив потрібне л* з цеї ж причини головки в «та 
ь загнуті тут вправо, а не вліво. Ягіч, Мілетич, Цо- 
нев 1 др. твердять про глаголицький вплив на форму 
буков Напису 993 р. Напис, на жаль, не має в собі 
таких буков: ц і\і7 у^ ^ і]іч V* В напису прогля¬ 
дає одна діялектична болгарська риса,—нейотоване Лч 
в слові подлгдх; про болгарську ж місцевість (Інші 
вчені добачують тут глаголицький вплив) говорить 1 
rk зам. га на 8-9 рядках в слові N1 (рижими)*Ь. Єсть 
уже % зам. ь в слові KfscT'fc^*. Звук %\ тут зазначений 
(рядок 1-2) як гіц в чім вбачають глаголицький вплив. 

На відбитих місцях Напису назву батька треба 
читати (нн)колд, а назву матері—(^и^ими)^. 

Література. Василь Дгнчевь: Пр^спенско езеро 
и Долна Пр^спа, „Сборникт. за народни умотворе- 
ния*', Софія, т. IV ст. 40.—В журналі „ИзвЬстія Рус- 
скаго Археологическаго Института в-ь Константино¬ 
полі", Софія 1899 р., т. IV вип. І, уміщено про напис 
993 р. три статті, а саме: О. Успенскій: Надпись 
царя Самуила, ст. 1-4; 7. Флоринскій: Н'Ьсколько 
замічаній о надписи царя Самуїла, ст. 5-13; Д-рь Л* 
Милетичь: К'ьмь Самуиловия надписе оть 993 годи¬ 
на, ст. 14-20,—£. /{арскій: Надпись Самуила 993 
года, ,,РФВ‘{ 1899 р. т. 42 кн. 3-4 ст. 231-236.—К. 
J і ге бек — V. Jagic: Die cyrillische Inschrift vom 
Jalire 993, „Archiv" 1899 p. т. XXI kh. 3-4 ст. 543- 
557; Ягіч дав тут на ст. 551-557 палеографічний опис 
пам’ятки.— 7. Флоринскій: Кь вопросу о древности 
и взаимньгхь отношеніяхь кириллицьі и глаголицьі. 
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„Чтенія віз историческомь обществі Нестора Лкто- 
писца", 1900 р. кн. 14 вип. 2 ст. 73-84.— Karasek 

NejstarSi slovanska cyrilska pamatka z r. 993, 
,,Ceska Revue" III. 1003-4, 1П7-9. — Йордань Ива- 
новь: „Бьлгарски старини изь Македония", Софія, 
1908, № V ст. 24-26: Царь-Самуиловь надайсь оть 
993 г.—Б. Цоневь: История на бьлгарский езикь, 
1919 р. ст. 181-183. 

14. Темницькнй напис. 

В Сербії, в селі Гірнім Катуні, в Темницькім по¬ 
віті Моравської округи, один селянин, копаючи зем¬ 
лю, знайшов на глибині 60-80 cm плитку з напи¬ 
сом, яку й продав місцевому вчителеві, а той віддав 
знайдену пам'ятку в 1900 р. до Народнього Музею в 
Београді. Плитка —вапняк, якого немає в околицях; 
вона квадратової форми: 192X195 mm широка, 195- 
200 mm довга, 50 mm висока; здається, що плитка 
знаходилася на жертівнику в вівтарі, а під нею були 
мощі десятьох Севастійських мучеників (пам’ять 9 бе¬ 
резня). Роскопки на тім місті, де знайдено плитку, 
нічого не дали. 

Напис дуже коротенький (див. знимок № 42), 
всього 7 рядків, 18X18 cm розміром. Зміст його такий: 

С Т7X Н ■ Ц d N Ь Т Н Д t X • Н р Д К /Г f»«If, К /Г X Д Н К- 

с н t н н х - а є о н тх • ку р І О Н X • Л\О*ул Н 

тєлнтх ‘СЄБГіріМН* КД ЗД НХІ- 

Різьбар зробив три помилки в словах, а саме: в 
2-м рядку в слові сисних вирізано перед х букву н, а 
потім перероблено її на н$ в 5-м рядку зачав був дов¬ 
бати а, а треба було и* помітивши помилку, він ско- 
ристав із спинки а* в тім же рядку по к різьбар ви¬ 
довбав, під впливом попереднього слова, непотрібне 
/г, але помилки не виправив. 
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Через те, що напис дуже коротенький — всього 
15 слів,—він не має лінгвістичного значіння; можна 
хиба підкреслити, що деякі грецькі ймення вже зсло- 
в’янщено: — у нас ^дньтиде*., — снсннг, 
Aeovxtos-ЛІОНТї-т MsXftOC -МЕЛИТ** SsOKJpWtVO? - іЄКПЦІЙН* 

Фйо*//ф«; —філоктімон, ’Ащггас—днпйс* HjpfccXetoc —ирдк'ГА, 
’ЕчЗоьос — ієк(/г)»днк^ Krjpwv—iw^iohs. Уживання поруч 
зслов'янщених ймень і незслов’янщених виразно го¬ 
ворить про глибоку давнину нашої пам’ятки, коли ці 
ймення ще не остаточно втерлися в слов’янській лі¬ 
тературі. 

Зате пам’ятка має велике палеографічне значін¬ 
ня. Робила його дуже вправна рука,—букви видовба¬ 
но старанно й надзвичайно гарно. Сербський учений 
Л. Стоянович, що перший оповістив учений світ про 
цю пам’ятку, порівняв її з грецькими пам’ятками X 
віку 1 твердить, що й Темницький напис—це пам’ят¬ 
ка Х-го віку. На мою думку, форма літер цеї пам'ят¬ 
ки (див., напр., літери її* іє, в яких з’єднуюча лінія 
не посередині, а вище середини), могла б говорити й 
про кінець ХІ-го віку. 

Література. Луб. Стоуановині Темнички нат- 
пис Х-ХІ века, „]ужнословенски Филолог", Београд, 
1913 р. кн. 1-2 ст. 4-20, тут же й два знимки: з плити 
та з напису. 

II. Старо-слов’янська мова сербської рецензії. 

1. Марийська Євангелія. 

Під час своєї відомої подорожи 1844-1845 р., по 
вказівках консула А. Михановича знайшов проф. В. 
Григорович на Афоні, в скиту Пресвятої Діви Марії, 
що належить до Русикону, дуже давній рукопис Єван¬ 
гелії; від Марийського манастиря Євангелія ця зви¬ 
чайно зветься Марийською. Правда, в науковій літе¬ 
ратурі появлялися заперечення про місце, де саме 
знайдено цю пам'ятку,—вказували на Охриду в Бол- 
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гарії або на лавру св. Афанасія на Афоні І до. Ось 
тому ця пам’ятка має й Інші назви, — часом зветься 
вона Григоровичевою, по назві особи, що знайшла її; 
а то ще звуть її Євангелією Афонською. 

Рукопис складається з 173 листків чи з 23 зшит¬ 
ків, по 8 листків (quaterniones) в кожнім, крім остан¬ 
нього, що має тільки 6 листків (ternio). Два перших 
листки (Єванг. Матвія розділи V 1 VI) ще до Григо¬ 
ровича стали власністю австрійського консула в Ко- 
стянтинополі хорвата Антона Михановича, від котро¬ 
го перейшли потім до Міклошича у Відні, а від М1- 
клошича—до проф. Лескина в Липську. Зміст пам’ят¬ 
ки—повна Четвероєвангелія, в порядку Євангелистів. 
Рукопис пергаменовий, розмір — чвірка; в рукопису 
бракує початку, кінця й деяких листів в середині; 
праворуч вгорі по зшитках розставлено так звану 
зшиткову пагінацію, як то було в грецьких рукопи¬ 
сах. Письмо — зовсім кругла глаголиця, правильної 
круглої форми, близької до форми Ассеманової Єван¬ 
гелії; письмо йде над лініями, а не під ними. В Єван¬ 
гелії багато пізніших кирилівських приписок на по¬ 
лях з виразними сербізмами в мові; в ІницІялах за¬ 
мість глаголицького подибується кирилівське (або 
грецьке) т. Вже в XIV віці пам’ятка безумовно була 
на Афоні в скиті Богородиці. По смерті Григорови¬ 
ча Євангелія (але без 2 початкових листків) перейшла 
до Московського Публичного й Рум'янцівського Му¬ 
зею, де й зберігається під № 1683. 

Питання про землю, на якій повстала ця дуже 
важлива пам’ятка, не вирішене ще остаточно. Акаде- 
мик Ягіч, що спеціяльно досліджував цю Євангелію, 
відносить її написання до сербо-хорватської землі,— 
пам’ятка написана десь у сербо-хорватів, власне у 
штокавців,—„гдй-нибудь в*ь преділах*ь т'Ьх'ь странь, 
гд£ в•ь XI вікЬ жили Хорватьі и Серби, по всей в£- 
роятности гді-нибудь вь Босніи или южн£е“ \ а про 
це свідчать такі лінгвістичні явища нашої пам’ятки: 
1. Часте поплутання ж з оу, 2. поплутання и з и, 3. 
вживання оу зам. на початку слова, напр.: оу«- 

1 Див. на ст. 410 Його праці. 
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лншж 19610, еуо^лчїША 248й, 4. зовсім сербська форма 
G1 «гл ради 136* зам. «го рди 1 1 5. словарний склад, 
як напр. кокотк ЮО11 1 др. замість коур, Це автори¬ 
тетне твердження Ягіча проте не защіпилося в нау¬ 
ці. Уже перший рецензент праці Ягіча, А. Будилович 
не визнав його доказів за переконуючі 1 пильнував 
довести, що ,,Мар1инское Евангеліе писано на почві 
болгарскихт, говоровг'*2 *. До такого ж переконання 
прийшов і другий рецензент, відомий знавець болгар¬ 
ських говорів Л. Милетич; він не приняв доказів 
Ягіча, вказуючи, що такі самі лінгвістичні явища 
знаходяться й по Інших, чисто болгарських пам’ят¬ 
ках; крім цього, Милетич показав, що в Марийській 
Євангелії єсть явища, які мусимо визнати за болгар¬ 
ські, напр. вживання о зам. ж (що Ягіч рахує тільки 
опискою)—це діялектична болгарська риса, яку зна¬ 
ють 1 сучасні македонські та родопські говори, й яка 
здибується в таких пам’ятках, як СинайськІ Псавтир 
та Требник\ Так само пізніще й Фортунатов в праці 
„Составь Остромирова Євангелія'* ст. 1473-1475 не 
визнав Марийської Євангелії за сербохорватську па¬ 
м’ятку4. 

До думки Ягіча про сербохорватське походжен¬ 
ня писаря Остромирової Євангелії пристали А. Собо- 
левський, В. Вондрак 1 др. С. Кульбакин про нашу 
пам’ятку пише; „Тань какь и и вь болгарскомії язн- 
к-fe, говоря вообще, измінилось в й, только, бить мо- 
жеть, нісколько позже, то н'Ь'гь необходимости пред- 

1 Правд», як показав Фортунатов, такі „сербізми* маємо і 
в Супрасльськім Рукопису, а саме: Н*Ьі!ОГА 27593, КОГД 435м, 
КОИ5ГА 44120, КїґА 50931, Кь’г^ГКОГА 4571Я; уже через це не лег¬ 
ко погодитися з думкою, що „сега ради* •— це описка писаря, 
див. „Сборникь статей В. Ламансхому*. Спб. 1908 р. ч. Ист.1475. 

9 »ЖМНПр" 1884 р. березень, ст. 164-165. 

8 „Периодич. Спясание* 1886 р. т. ХІХ-ХХ ст. 238-240. 

4 Фортунатов вкааув на відсутність в Mg прикладів поплу¬ 
тання А, ІА 3 f, що було б дійсним сербізмом; поплутання 
%\ З Н—описки; слово «уеШНАМ відоме і в Суяр. Рухоп. та в 
Син. Псавгиру, а оуо|Жікі—в Збірнику Клоца. 



— 64 — 

полагать вь писцахь Маріинскаго Евангелія и Сбор- 
ника Клоца непремінно сербовь. Оба памятника, 
бьіть можеть, отражаюгь болгарскій говорь XI в£ка, 
в-ь нікоторьиь евоихь чертахь сближавшійся сь серб- 
скимь язнкомь"1. В 1917 р. він вже твердить про 
це: „Вь язнк'Ь памятника встрічаются явленія, ко- 
торня указьтаюгь на писца—серба или на болгаро-маке- 
донскій говорь XI віка“2 *. В іншій праці2 Кульбакин 
пише про це ясніше: „Як що припустити, що МЄ 
відбиває македонський діалект з 1 (=ь, а одно¬ 
часно у=кх7 а и=и, 1 з формою «гд, то прихо¬ 
димо логічно до висновку, що в Македонії ХІ-го сто¬ 
ліття були діялекти з особливостями фонетичними й 
морфологічними сербськими, бо вище вказані риси, 
де б вони ні стрічалися, завжди будуть сербськими 
А в останній час, в своїй рецензії на працю П. Бу- 
зука, Кульбакин ще більше схиляється на бік думки 
Ягіча про сербо-хорватську батьківщину писаря Ма¬ 
рийської Євангелії4. В теперішній час, здається, ма¬ 
ємо право твердити, що МЄ повстала на такій те¬ 
риторії, де в літературній мові панували болгарські 
риси, але де не брак було й рис (живих) сербських. 

В недавній час, в „Извістія" 1921-1925 р. ви¬ 
ступив проф. П. А. Бузук з спеціяльною працею: „Кь 
вопросу о м'Ьст'Ь написанія Маріинскаго євангелія**; 
після відповідного аналізу (правда, досить хаотично¬ 
го, як і вся праця), автор прийшов до висновку, що 
„Марїинское євангеліє нельзя приписьівать сербу-пис- 
цу, какь зто ділаль Ягичь. Оно написано болгари- 
номь“5. На цим тимчасово й спинилися досліди над 
батьківщиною писаря Маріїнської Євангелії. Як бачи¬ 
мо, дослідники визнають еербізми в пам’ятці, тільки 
не всі відносять повстання їх до чисто сербської те¬ 
риторії. 

1 ЗнциглопвдІя Славянекой Филопогіи, вип. 10 ст. 13, 
1915 р. 

2 Дреіне-церковно-славянекій язьїкь, 1917 р. вид. З, ст.ЗО, 
8 Du classement des textes vieux-slaves, „Revue des 

etudes slaves*4 1922 p. т, II ст. 200. 
4 .Іужнословекски Филолог" т. IV І V, 1924-1926 р. 
5 „Иавистій" 1925 р. т. 29 ст. 363. 
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Цікава мова цеї пам’ятки; ЇЇ граматичні форми, 
особливо словарний склад, дуже старі, часом старіш,! 
за такі в Зографській Євангелії, проте в фонетиці не 
брак і нових форм, а це вказує на глибоку давність 
оригіналу (але не теперішнього рукопису). Мова ви¬ 
разно свідчить, що МЄ—це пам’ятка старослов'ян¬ 
ська, але якої редакції, як ми бачимо, остаточно ще 
не вирішено. Ягіч схиляється рахувати цю Євангелію 
за пам’ятку Х-го віку, частина вчених відносять її на 
початок віку XI-го. Докладно проаналізувавши цю 
Євангелію, Ягіч прийшов до висновку, що це „одинь 
изь самьіхь важньїхь памятииков'Ь старинной глаго- 
лической письменности". 

Головніші фонетичні особливості МЄтакі1. 1. Во¬ 
калізація сильних h на о, і досить часта. 2. Зник¬ 
нення слабих і, б єсть, але рідке, 3. Поплутання і 
і й не рідке. 4. Зміна % на ь 1 ь на * в залежності 
від дальшого складу тут єсть, але не часта. 5. По 
шипячих h змінюється на напр. Ерднінии 26а 1 т.п. 
6. Поплутання ж і о у не рідке; замість ж часом ма¬ 
ємо о, але це чи не описка замість о у. 7. Поплутан¬ 
ня ж з А-» за одиничними винятками, нема. 8. При 
збігу двох однакових голосних в кінці слова 1 на по¬ 
чатку дальшого слова голосна не подвоюється: ижі- 
£Н 1513 зам. иж£ £сн«і Е^лннтшву 15221 зам. блаките Емау 
1 т. п. 9. Перед йотованою голосною звичайно вжи¬ 
вається и., напр.: значенні 40-й, & в таких випадках 
рідке: лем 2424 І др. 10. Sk перед и дає сц, а ст 
тут рідке; часом до ст додано ще 14 чи в рядку, чи над 
ним. 11. Епентетичне л часте, але часом його й не 
буває, особливо перед и та &. 12. Звук dz (зіло) змі¬ 
нився на 3. 13. Сполучення tj > шт або ці? a dj> жд-, 
але єсть ^озйстба 48“°, еизжа 399ІТ. 14. G1 прикметни¬ 
ків частіше кінчиться на -ааго^ рідше на -аго* єсть 
декільки випадків на -аего, a D1 на -сушу. 15. В Рг 
зам. -АЕТЇ, -ЛЕТЕ тут не рідко -ЛАТІ, -ЛАТЕ: рАЗБНКАДТ» 150і, 
ЗНаатї, знадте 376іа. 16, РгЗ1 звичайно кінчиться на -тіл 
одиночні випадки: ежде 16934, е 2813, на 34Г2, 17. Прика- 

1 Цитяцію подію по сторінках і рядках видання В. ЯгІча 
1883 р. 

5 
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зовий спосіб знає -ate і -нте: покажете 290!ї І поіїа- 
жнте 80\ 18. Дуже багато форм простого несигматич- 
ного аориста; аорист сигматичний зберігає е в 1 ос. 
однини й множини, а також в 3 ос. мн.: поїде* 2б5‘~, 
ідсом* 210“, ідете і 12*". Панує звичайно шт, але єсть 
1 ф. В пам’ятці дуже багато словарних архаїзмів, що 
передають мову ще первісного євангельського пере¬ 
кладу. Зазначу ще одну діялектичну рису: од* нелижс 
(зам. от*) в Map. ІХл на ст. 150і3. 

Література. В. Григорович, що вивіз цю пам’ятку 
з Афона, перший подав про неї коротенькі відомості 
в своїм „Очеркг путешествія по Европейской Турцїи", 
„Учення Записки Казанскаго Университета" 1848 р. 
кн. З ст. 96. — Два листки Михановича видрукував 
Міклогаич в „Slavische Bibliothek" 1850 р. ст. 262- 
263.—П. Шафарикь: Взгляд-ь на древность глаголь- 
ской письменности, „Извістія44 1852 р. т. І ст. 369.— 
Шафарик в Pamatky hlaholskeho pisfmnictvi 1853 р. 
видрукував уривок, якого дав йому Григорович. — В. 
Григорович в „Извістія44 1853 р. т. II ст. 241-247 
дав опис пам’ятки й її мови, з двома уривками тек¬ 
сту.—Пізніще трохи про МЄ пише й подає уривки з 
неї И. Срезнмскт в своїй праці 1866 р.: „Древніе глаго- 
лическіе памятники44 ст. 91-115. Див. ще Шафарикь: 
Взглядт», 1885 р. ст. 40-41.—Викщоровь: Собранїе ру- 
кописей В. И. Григоровича, М. 1872 р. ст. 6-7.— В. 
Григорович усе життя своє носився з думкою видати 
цілу Марийську Євангелію фотографічно, але це йому 
не вдалося,—він видав тільки Євангелію від Луки 
(л.л. 77-130 оригіналу), а видання закінчено вже по 
смерті його,—воно вийшло в „Изданія Общества Лю¬ 
бителем Древней Письменности44 1880-1881 р. 59- 
79: Евангеліе оть Луки. Изь глаголической рукопи¬ 
си XI в*Ька, IV+110 ст.; видання фотолітографічне; 
але треба мати на увазі, що в цім виданні трапля¬ 
ються помилки (правда, дуже мало), як то показав П. 
А. Бузук („Извістїя'4 т. XXIX ст. 356-362), порівняв¬ 
ши видання ,,ОЛДП“ з оригіналом,—Цілу пам’ятку в 
кирилівській транскрипції видав в 1883 р. в Петро¬ 
граді академ. Ягічу це його відомий труд: „Памятникг 
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глаголической письменности. Маріинское четвероеван- 
геліе“; ХХ4-607 ст.+2 знимки. До видання додано ду¬ 
же цінний дослід Ягіча про палеографію та про мо¬ 
ву цеї Євангелії, а також повний Словник її. А. Шудилович 
в „ЖМНПр" за 1884 р. ч. 232 ст. 152-169 умістив 
рецензію на працю Ягіча, але рецензія закрашена за¬ 
надто суб’єктивним відношенням рецензента до гла¬ 
гол ицьких пам’яток взагалі; Л. Мі летіть дав цінну 
рецензію на працю Ягіча в своїй статті: Особеноститі 
на езика вь Марийнския паметник-ь, див. ,,Периоди- 
ческото списание на Бьлгарското книжовно друже- 
ство в-ь София" кн. ХІХ-ХХ за 1886 р., ст. 219-252. 
Помилки й недогляди видання Ягіча (невеликі) подав 
Л. Бузук в ,,Извістія" 1925 р. т. 29 ст. 356-362 на 
основі порівняння видання з оригіналом.—И. Ягіїчь: 
Четнре статьи, 1884 р., ст. 105, 141.—А. Соболевскій, 
„Унив. Изв." 1885 р. кн, 9 ст. 304.—Ф. Фортунатовь: 
Состава Остромирова Евангелія, „Сборникь Ламан- 
скому" 1908 р. ч. II ст. 1470-1475 проти сербизмів 
МЄ.—А. Соболевшй, див. „Богосл. Знциклопедія" 
1909 р. т. X ст. 224.—И. Ягичь\ Глаголическое пись¬ 
мо, 1911 р. ст. 127-128. — Б. Лоневь: История на 
бьлгарский езикь, 1919 р. ст. 170-173. — П. Бузут: 
К*ь вопросу о містЬ написаній Марійнскаго Еванге¬ 
лія, ,,Изв£ст1я“ 1921 р. т. 23 кн. 2 ст. 109-149; про¬ 
довження цієї праці, але вже під правдивою назвою: 
,,3ам£чан1я о Мар1инском*ь євангелій" дано в „Изві- 
стія" 1925 р. т. 29 ст. 307-368; в праці П. Бузука 
такі IX розділів: І. Про батьківщину писаря Мар. Єв. 
ст. 109-116. II. Про зміну глухих 116-134. III. Про 
редуковані голосні та и 134-143. IV. Про вживан¬ 
ня \о та оу по шиплячих 143-149. V. Про заміну ж 
через о та ву 307-334 (том 29). VI. Доля сполучення 
ск перед та и 334-337, VII. Деклінація 337-340. 
VIII. Вживання форм Імперфекта 340-356. IX. Помил¬ 
ки в виданнях фотолітографічних „ОЛДП" 1880- 
1881 р. та Ягічевім 356-363. Загальні висновки 363- 
367. На працю Бузука дав рецензію С. Яульбакин в 
, ,|ужнословенски Филолог" 1924 р. кн. IV ст. 219-222 
та 1926 р. кн. V ст. 304-307. 
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2. Листки Клоца чи Клоців Збірник. 

Уривки Клоца — це глаголицька пам’ятка, що 
найраніще від усіх Інших попала до рук учених до¬ 
слідників І що відіграла епохальну ролю в вирішенні 
питання про давність глаголиці. Наша пам'ятка була 
колись дуже великою, на що вказує те, що перший 
зшиток помічений числом 62, цеб-то, що перед ним 
було ще 61 зшиток чи 448 листків. Але те, що збе¬ 
реглося з цього колишнього Збірника казань, тепер 
дуже вбоге: позосталося лише 14 листків чи 956 ряд¬ 
ків; з них 12 листків знайшов в бібліотеці графа Кло¬ 
ца (Cloze, 1777-1856) відомий словіст В. Копитар І 
видав їх в 1836 році, з якого часу пам’ятка й стала 
приступною для наукового дослідження; пізніше два 
листки знайшов Міклошич I видав їх в 1860 р.,—до¬ 
кладний аналіз показав, що ці два листки дійсно по¬ 
ходять з того самого збірника, з якого походять і 12 
листків Клоца,—вони продовження слова І. Золото- 
устого. 

Дуже цікава доля нашої пам’ятки. Листки Клоца 
мають пергаменову окладнику, на якій читаємо писа¬ 
ну в 1500 році латинською мовою ось таку замітку 
про долю пам’ятки: „Ці зшитки (quinterni), тут в се¬ 
редині зв’язані, написані були власного рукою св. Єро- 
нима, наймудріщого доктора божої церкєи, А книжки 
написані почасти мовою хорватською. А мені подару¬ 
вав (їх) п. Lucas de Rey naldis, прес зітер Веґленської 
діецезії, що мав (їх) від славного пана Івана Франко- 
пана, власника на вищеназванім острові Веґлія, ко¬ 
трий шанував книжку, прикрашену золотом І сріблом, 
неначе реліквії. А коли він помер в Венеції1, добра 
його віддано на грабіж, і розшарпано їх, то також з 
цеї книжки знято золото й срібло, а частина книжки 
попала в руки вищевказаному п. Луці, а з тих рук 
попалась мені, Marquardo Breisacher, лицареві, а в 
той час послові цісарському (Cesareo oratori) І тому, 
ЩО замирив МІЖ найясніщим паном Сигизмундом, ар- 
хикнязем Австрії, з одної сторони, 1 ясним паном’ Ве- 

1 Фравкопан помер в 1482 р. 



неціянців з другої1, дав (Лука) ці два обгорнен! зшит¬ 
ки, як спеціяльний і приємний подарунок. Року від 
народження Христа 1400* *' (помилка: треба 1500). 

Врейзахер помер в 1509 р. і його рукопис пере¬ 
йшов на власність графа Шурфа, а від того по на- 
слідству достався гр. Парису Клоцу в Триденті. Пе¬ 
ред своєю смертю гр. Клоц віддав рукопис до мін¬ 
ської Тридеитської бібліотеки, де він зберігається й тепер. 

Пергамент КЛ з дірками, а при лініянні його 
де-не-де й порізано; картки на 27 cm високі, а на 
20,5 широкі. Письмо переходової вуглувато-круглої 
форми; по давньому звичаю букви писано під лінією, 
вони тут ніби БІСЯТЬ. 

Зміст КЛ—чотири слові: дві Івана Зопотоустого; на 
Вербницю та про Юдину зраду, 1 Афанасія Великого— 
на Велику П'ятницю 1 І Єпифанія—на Погреб Хри¬ 
ста; з них дві слові Золотоустого знаходимо 1 в Су- 
прасльській Минєї (23917-24023, 306^-31716), але пере¬ 
клади ріжні; там же знаходимо й слово Єпифанія 
(337-34210), а переклад зовсім той самий, що І в КЛ. 
Від першого Слова (на Вербницю) зберігся тільки 
кінець, а від четвертого (на Погреб Христа) тільки 
початок; 2 1 3 Слова—цілі. Листки ці красномовно 
свідчать, що вже в XI віці в слов’янській літературі 
Існувало чимало ріжних казань в перекладі з грець¬ 
кої мови. 

Наш рукопис—це відпис з старшого оригіналу, 
що можна пізнати хоча б з тих помилок, які наробив 
пізніщий описувач. Сам оригінал повстав на болгар¬ 
ській землі, — певне в Македонії в найстаршу добу 
болгарської письменности, на що вказує граматичний 
аналіз пам’ятки (напр. поплутання о та ау: мугеко, 
аучіштать І др.). Цей болгарський оригінал десь в XI 
віці був переписаний, але на якій землі? У відповідь 
на це подано декільки гіпотез; так, Гайтлер твердив, 
що в Македонії, Миклошич— у словінців, Ягіч—в Дал¬ 
мації або в Кроації, С, Кульбакин рахує, Щр писарем 
КЛ міг бути й болгарин, а не серб2. Найсолідніще 

1 Мова про мир 1487 р. між Тиропем і Венецією. 
* Знцнклопедія СлавянехоН Фмлологіи, 1915 р. т. X ет. 13. 
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обгрунтував свою теорію В. Вондрак —на його думку 
КЛ повстали на сербо-хорватській землі, а що це бу¬ 
ло так, на це вказують ось такі сербізми в мові КЛ: 
І. Поплутання ж, який тут ставиться замість «уг або 
навпаки, напр.: лиукл 1 др. 2. Поплутання її та и, 
напр.: покріБдіш, слнша, сїі^іти-, фдрїігді 1 др. 3. Такі 
форми, як Ас1 та зам. тїц достодноу (пор. теперішнє 
сербське те, досто]ан) 1 др. Зазначити точніще, де 
саме на сербскій землі переписано КЛ, нема можно- 
сти, хоч Вондрак більше схиляється до Хорватії, на 
що вказує й палеографічний аналіз пам’ятки. 

НайважніщІ фонетичні особливості нашої пам’ят¬ 
ки, крім вище зазначених, такі: 1. Глухі ї, ь зміню¬ 
ються на ь, % під впливом попереднього чи дальшо¬ 
го складу. 2. Вокалізація сильних і на о., е І зник¬ 
нення слабих ї, г. 3. Перед йотованою голосною ча¬ 
стіше буває ь (часом і): дкбЕ, форми з н рідкі. 4. Звук 
dz (зіло) змінився на 3. 5. Sk перед 'Ь, и послідовно 
дає а не гт. Буква № вживається тут лише по 
голосних. 

Література. В. Корі tar: Glagolita Clozianus, 
1836 р., Відень, для свого часу епохальне видання, 
з цінною передмовою. — Л, Шафарикь\ Взглядь, 
1855 р,, ст. 42-43, або в ,,Извкст1я'‘ 1852 р. т. І ст. 
370.—Dr. F. Мiklosich: Zum Glagolita Clozianus, 
„Denkschriften" Віденської Академії, філософсько-Істо¬ 
ричний відділ, т. X, ст. 196-214, 1860 р., про два 
листки Уривків Клоца та їх текст; цей же текст в 
кирилівській транскрипції передруковано в „Извкстія0 

1860 р. т. ЇХ ст. 99-103. —• И. Срезневскійі ДревнІе 
глаголическіе памятники, Спб. 1866 р„ ст. 163-220— 
видано ввесь текст, зо знимками Копитара.—Dr. Va¬ 
clav Vondrak: GlagolitaClozuv, Прага, 1893 p.,~ 
дуже цінна праця: тут з оригіналу видано текст усіх 
14 листків з грецьким рівнобіжним текстом; в ціннім 
вступі дано добрий дослід пам’ятки історичний, па¬ 
леографічний та язиковий, в кінці добрий словник до 
КЛ та знимки; рецензія В. Облака в ,,Archivrt 1893 р. 
т. XV ст. 588-594.—V. Oblak: Zur Wflrdigung des 
Altslovenischen, „Archiv", 1893 p, т. XV, 348-356: 
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Glagolita Clozianus.—V. Vondrak: UCast Klimen- 
tova v textech Glagolity Clozova, див. „Studie z obo- 
ru“ 1903 p. ct. 117-123, Прага; тут же на ст. 166- 
168: Glagolita Clozuv, лексичний аналіз. — А. Собо~ 
левскій, ,,Богосл. Знц.“ 1909 р. т. X ст. 224. — И. 
ЯгіАчь: Глаголическое письмо, 1911 р. ст. 124-126, 
143, палеографічний опис письма. —J. М і 1 £ е t іс: Zur 
Entdeckung des ,,Glagolita Clozianus'1, див. „Archiv" 
1914 p. t. 35 ст. 603-606.—В. Облакь'. Нкколко б£- 
ліжки втзрху староб-ьлг. паметници, „Сборникь за на- 
родни умотворения" т, IX. — Б. Цоневь: История на 
бьлгарский езикг т. І ст. 168-170, 1919 р. 

III. Старо-слов’янська мова словінської редакції. 

Фрейзннгенські Уривки. 

Як відомо, чернець Хоробрий в своїм „Оповідан¬ 
ні про письмена" росказує, що олов'яне (окремі з них 
особи), охрестившися, вживали також 1 латинського 
письма. Мова йде, звичайно, про тих слов’ян, що зна¬ 
ходилися під латино-німецьким впливом, цеб-то про 
слов’ян західних та південно-західних, — чехів, мора- 
ван, хорватів, словінців І др. Пам’яткою такого ла¬ 
тинського впливу 1 єсть т. зв. Фрейзннгенські чи 
Мюнхенські Уривки. 

ФУ знайдено в 1803 році в Фрейзингенськім ма- 
настирі св. Корбініяна в Баварії, в м. Фрейзинген 
над річкою Ісарою. Знайдено пам'ятку в старім ла¬ 
тинськім рукопису на л. 78а-78б, 1586-1616; це три 
уривки на 9 сторінках; І уривок має 35 рядків, II 
113, а III- 74, разом—222 рядки; І уривок писано в 
один стовпець, а II та III—в два; уривки II 1 III пи¬ 
сала одна рука. Зміст їх; дві формулі^ сповіді й один 
уривок якогось казання. Мова в своїй основі старо¬ 
слов'янська, але з великим впливом живої словін¬ 
ської мови. Зберегається пам’ятка з 1803 р. в Мюн¬ 
хенській Бібліотеці під Ms 6426. 
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ФУ—це найдавніша пам'ятка старо-словінської мо¬ 
ви. Ще Ол. Востоков мову цеї пам’ятки не рахував за 
старо-слов'янську, але вважав її за хорватську. Текст 
пам’ятки дуже старий, його часом вважають навіть за 
до-Кирилівський. Можливо, що це ті формули сповіді 
та казання, яких уживали латинські місіонери на за¬ 
хідно-слов’янських землях ще в VIII—першій полови¬ 
ні IX-го віку. Як відомо, ріжні церковні німецькі со¬ 
бори на початку ІХ-го століття (див. цеї праці т. І 
ст. 238) наказали користуватися живою мовою в цер¬ 
кві, особливо в казаннях; з того часу почали пере¬ 
кладати проповіді, сповідні формули 1 т. п. на німець¬ 
ку мову. От може в той час, як твердить ДОСЛІДНИК 
ФУ Вондрак, якийсь слов’янський священник, певне 
тубілець, що знав церковно-слов'янську мову, пере¬ 
клав німецькі сповідні формули та молитви, які й ма¬ 
ємо в І та III уривках ФУ та в Синайськім Требни- Іку. Звичайно, подібної літератури могло бути значно 
більше, ніж її збереглося. Правда, таких сповідних 
формул традиція східної церкви не знає, але що во¬ 
ни були, на те вказує присутність такої ж молитви в 
Синайськім Требнику. 

Спеціяльний дослідник ФУ, В. Вондрак рахує їх 
лише списком з давнього оригіналу. Але де повстав 
первісний текст нашої пам’ятки? „ФУ — пише Вон¬ 
драк—могли повстати лише там, де німецьке духо¬ 
венство мало великий вплив, де мали значіння старо- 
німецькі сповідні формули, а це говорить про Панно- 
нію, ніколи про сербо-хорватські землі"1. Первісний 
текст ФУ повстав десь в північній Паннонії чи Мо¬ 
равії, а вже звідти перейшов до словінців, де й був 
переписаний; а що це дійсно було так, на це вказу¬ 
ють ті богемізми, які знаходимо у ФУ і які перейшли 
до них з первісного тексту. Цей первісний текст 
повстав десь може ще в кінці ІХ-го віку 1 був напи¬ 
саний одною з слов'янських азбук — кирилицею чи 
глаголицею. Перекладчик безумовно добре знав цер¬ 
ковно-слов’янську мову, яка помітно відбилася на ФУ, 
особливо на уривках І та ІІІ-м. Давній оригінал пі- 

1 О pfivodu Kijevskf'ch Hstit, 1904 p.t ст. 35. 
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еніще був переписаний серед словінців, звідки й по¬ 
пали до ФУ численні ознаки живої словінської мови. 

Що переклад ФУ був зроблений з старо-німець¬ 
кого тексту, на це вказує те, що в графиці нашої па¬ 
м’ятки та в його правопису при віддачі його латин¬ 
кою проявився досить помітно німецький вплив. Дру¬ 
гий уривок, як правдиво допускає Вондрак, писав 
певне німець, бо в цім уривкові дуже помітний ні¬ 
мецький вплив; це мабуть тому, що оригінал для цьо¬ 
го уривка був писаний глаголицею, мало знаною пи¬ 
сареві, а тому він, списуючи, підпав більшому впли¬ 
вові свого рідного правопису; німецького впливу не¬ 
ма в III уривкові,— Вондрак пояснює це тим, що йо¬ 
го оригінал вже був писаний латинкою. 

Старо-німецьким впливом графічним треба по¬ 
яснити й те, що в цій пам’ятці маємо зазначення ак¬ 
центів. Правда, цих акцентів зазначено мало, — най¬ 
більше в І уривкові, менше в II І зовсім їх нема в III; 
довготи не зазначається, хоч Вондрак знаходить ніби 
Й це. В старо-німецькій графиці з давнього часу за¬ 
вівся звичай ставити креску над і, що, звичайно, ні¬ 
якого наголосу не визначає в ФУ. Але часом бачи¬ 
мо тут ці значки й над Іншими голосними, що вже 
можна приймати за зазначення наголосу. 

Німецькі палеографи ріжно зазначали час пов¬ 
стання ФУ,—відносили їх на ІХ-ХІ в.; Вондрак спра¬ 
ведливо відносить їх на XI вік. 

ФУ показують нам, що церковно-слов’янська мо¬ 
ва мала певний вплив 1 на західних слов’ян. Крім 
цього, вони свідчать, що на початку старослов’ян¬ 
ської письменности роблено переклади не тільки з 
грецької та латинської мови, але й з мови старо-ні¬ 
мецької, про що також свідчить 1 та сповідна форму¬ 
ла, яка знаходиться в Синайськім Требнику 1 яка та¬ 
ка близька до III уривку ФУ. 

З фонетичних словінських особливостей зазначу 
такі: 1. tj> С, що зазначається через к, напр.: choku— 

imoki—им;штн. 2. dj>j, що зазначається че¬ 
рез g, напр.: tamoge—тлможде* 3. ж вимовляється як 
о, напр.: bodo, bodete. 4. а вимовляється як еу на- 
прикл.: ime, bde, delase—дЖлаша. 5. В словнику зна- 
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ходимо такі слова, як bali—лікар, bratra, natrovuechu, 
від нлт^вутн (нагодувати) 1 т. п. 

Слов'янські звуки у Фрейзингенських Уривках пе¬ 
редаються так: л-а, к-b, р, к-u, ии, v, vu, uv, г-g, д-d, 
t. td, i-e, ж-s, z, 3-z, zz, sz, s, H-i, h-I, g, к-c, k, cli, g, 
a-1, M-m, hhq, o-o, п-p, b, Ш, t-z, s, sz, zC, zz, т-t, cy- 
u, v, j(-ch, h, ц-z, c, ч-s, z, c, ts, cc, cs, ch, ш-s, ss, z, 
(c) -k, c, ck, а, ь-е, i, u-1, ui, ugi, u, 't-е, і, ж-о, u, un, on, 
A-e, еп, а. Як бачимо, латинка була, мало приЩзссь. 
вана для передачи слов’янськйТТвукІв. 

Література, Aretin, див. „Neuer literarischer An- 
zeiger" 1807 p. ІІІЛ90.—Добровський, див, „Slovanka" 
1814 p. ст, 249-252.—Востоков видав ФУ в „Сбор- 
никь памятниковь, находящихся вні Россіи", 1827 р., 
видав 1 Копитар в Glagolita Clozianus 1836 р. та 
Міклошич в Chrestomatia palaeoslovenica 1854 р. — W. 
Beaune: Die altslov. Freisinger Denkmider in ihrem 
Verhaltnisse zur althochd. Orthografie, „Beitrage zu 
Geschichte der deutshen Sprache und Literatur", 
1874 p., І ст. 527-534.—Добру монографію про пам’ят¬ 
ку, а також видання самого тексту та 9 фотографій 
з 9 сторінок Фр. Ур. подав Dr. Vaclav Vondrak: 
Frisinske pamatky, jich vznik a vyznam v slovan- 
skem pisemnictvl, Прага, 1896 p. 82 ст.+9 знимків; тут 
1 докладна література; рец. Л. Милетича в „Б-ьлгар- 
ски Пріглед-ь" 111:6, 123; Н. К. Грунскій в ,,Изві- 
стія" 1898 р. т. III кн. І ст. 267-278.—///. 77.: Фрей- 
зингенскіе отрьгвки, „Знциклопед. Слов," Брокгауза, 
1902 р„ півтом 72 ст. 719, вказані видання цеї па¬ 
м’ятки.—Я. Лавровг, „Извістія" 1901 р. т. VI кн. 1 
ст. 294, 297, 307, 318, — Бодянскій: О времени про- 
исхожденія, 1885 р„ ст. 247-260 1 др. _ Ал. Вошо- 
ковь: Грамматическія об-ьясненія на три статьи Фрей- 
зингенской рукописи, див. „Филологическія Наблюде- 
нія‘, Спб. 1865 р. ст. 1-89; тут дано текст в тран¬ 
скрипціях гражданкою, латинкою та кирилицею, пояс¬ 

ок ,Д° ТЄКС7 1 добрий словник.^. Срезневскій: 
ДоНІя и замітки о малоизвістньїх'ь и неизвіст- 

ннхь памятниках'ь, „Сборникь"» 1867 р., т. 1 J№XXVI: 
идна изг Фрейзингенских-ь статей и поученіе Кли- 
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мента, ст. 58-60. — W. Vondrak: Zur Frage nach 
dem Verhiiltnisse des Freisinger Denkmals zu einer 
Homilie von Klemens, „Archiv", 1906 p. t. 28 ст, 
256-260, замітка на це Ягіча ст. 260-261.— V. Von- 
drdk: Studiev z oboru cirkevneslovanskeho pisemnictvi', 
„Rozpravy Ceske Akademie" 1903, III.№20 ст. 5-18: 
Jak se raa druha Frisinska pam^tka k homilii pripiso- 
vane biskupu Klimentovi? Тут же на ст. 45-66 статья: 
Vznik Frisinskych pamatek jakoz і pfekladu Ешше- 
ramske modlitby. — E. Sievers: Die altslavischen 
Verstexte von Kiew und Freising, „Berichte" Лейп- 
цигської Академії, фил.-іст. відділ, 1925 р., т. 76 кн. 
2, рец. N. van Vijk в „Slavia" 1927 р. т. V ст, 557- 
563. — Б. Цоневь: История на бьлгарский езикь, 
1919 р„ ст. 145-148. 

В. СТАРО-СЛОВ’ЯНСЬКА МОВА ЗАХІДНО СЛОВ’ЯНСЬКОЇ 
РЕЦЕНЗІЇ. 

І. Старо-слов’янська мова переходова від південно- до 
західно-слов’янської. 

Київські ГлаголицькІ Листки. 

Київські ГлаголицькІ Уривки (Фрагменти) чи 
Листки—це найцікавіща й найважніща не тільки гла- 
голицька, але й взагалі старо-слов'янська пам’ятка. 
На жаль, вона дуже маленька,—всього 7 карток, чи 
правильніше—13 сторінок невеликого розміру, має 332 
рядки, писані на добрім тонкім пергамені. В грецькім 
письменстві ІХ-Х віку любили малі розміри книжок, 
може тому й наша пам’ятка має формат невеликої ві¬ 
сімки; розмір сторінки пергамену 14-14, 5X11-10,5 cm. 

Зміст пам’ятки—Уривки Міссалу західної церкви, 
в перекладі з латинської на мову слов’янську; а саме, 
тут маємо Служби; на пам’ять бл. Климента, бл. Фе- 
лицити, 6 Служб на всі дні, св. мученикам 1 небес¬ 
ним силам, разом —10 церковних Служб. Листки до 
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недавиа зберігалися в Церковнім Музеї б. Київської 
Духовної Академії, куди подарував їх в 1862 році пи- 
■гомець цеї Академії, Єрусалимський Архимандрит Ан- 
тонин (Капустин, 1817-1894), відомий своїми досліда¬ 
ми в церковній Історії. Арх. Антонин дуже довгий 
час пробував в Єрусалим!, яко настоятель Російської 
Духовної Місії, і зібрав тут багато рукописів, а між 
ними знайшов в 50-х роках І Киїеські Глаголицькі 
Листки, але де саме—точно не відомо, здається—на 
Синаї. Рукопис переплетено разом з простим папе¬ 
ром, на якім написано: „Вь Библіотеку КІевской Ду- 
ховной Академій. Іерусалим'ь 2 маїа 1862". По місту 
збереження Листки ці звуться Київськими, що часом 
нефахових людей вводить у блуд, бо думають, ніби 
вони й київського походження. В останній час КЛ 
перейшли, разом з Іншим майном б. Церковного Му¬ 
зею, до Київської Української Академії Наук І перехо¬ 
вуються в Київо-Печерській Лаврі, в збірці рукописів 
в Відділі Письма й Друку Лаврського Музею Культів 
та Побуту під 46. В 1874 р. на цю пам'ятку пер¬ 
шим натрапив в Музеї Київської Духовної Академії 
проф. І. Срезневський, прочитав про них доклад на 
III Археологічнім з’їзді в Київі 1 з того часу КЛ ста¬ 
ли відомі серед наукових працівників. 

В палеографічнім відношенні КЛ мають велике 
значіння, бо аналіз письма їх дає дуже цінні вказів¬ 
ки для Історії розвитку форм глаголицьких літер. 
Письмо Листків—не зовсім круглого характеру, букви 
писано під лінією, вони ніби вісять на ній, —це най¬ 
старіший глаголицький спосіб писання. Докладний 
аналіз показує, що цю пам’ятку писали дві руки (не 
рахуючи початкової сторінки): перша рука написала 
л,л. 16 1 2а та 7 перших рядків (до слова лі&шд) л. 
26, а друга рука—решту. 

Форма буков КЛ — дуже давня глаголицька фор¬ 
ма, яку почасти знаходимо лише в таких найдавні¬ 
ших старо-слов’янських пам’ятках, як, напр., Зограф- 
ська Євангелія,' букви т, ш, ю тут наполовину мен¬ 
ші від інших; букви для г та ь—це модифікація знач¬ 
ка для о. Дуже цікаві тут значки для носових, — їх 
три. ід, ді та ж, (а тут нема); перша частина для а тут 
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r, а для & — о; друга частина у всіх трох значках 
однакова,—це значок для носової вимови. Букви л, м, 
оу мають дуже стару форму. 

Початкова сторінка КЛ, цеб-то л. 1а, була спо¬ 
чатку чистою, писана вона пізніше, як уся пам’ятка,— 
походить десь з кінця ХІ-го віку, і відріжняється 
письмом та правописом від усіх Інших сторінок; на 
ній уміщено текст Апостольського читання (до Римл. 
ХІПД-14-ХІХЛ-4), як твердить Ягіч — незалежний від 
латинського тексту, а по нім — молитва до св. Бого¬ 
родиці, 

Серед усіх інших пам’яток старо-слов’янської мо¬ 
ви КЛ виріжнюються тим, що мають значки наголо¬ 
су, чого не знає на той час ані один інший глаго- 
лицький чи кирилівський рукопис. В КЛ з надрядко¬ 
вих значків маємо два значки придиху h та ч та 4 
значки чи то акцентових чи тільки зазначок грама¬ 
тичної форми або початку та кінця слова, а саме 
n U(—уСі ці значки перейнято з грецької графики 
ІХ-Х в. Здається, можна твердити про певну систему 
надрядкових значків в КЛ, чого не можна сказати 
ані про один інший старослов'янський пам'ятник, де 
звичайно якоїсь системи в надрядкових значках не 
знаходимо. Хоч писало КЛ два писарі, а самі значки 
мають деяку ріжницю в обох частинах пам’ятки, про¬ 
те система надрядкових значків тут одна, а то певне 
з теї причини, що нашу пам’ятку списано з одного 
оригіналу, який уже мав цю систему надрядкових 
значків. Для ліпшого зрозуміння системи акцентних 
значків їх варто порівнювати з акцентами Фрейзин- 
генських Уривків, де ці значки звязані з старонімець- 
кою графікою. 

Про акцентні значки в КЛ писано вже багатень¬ 
ко, але справа остаточно ще не вияснена, а то голов¬ 
но через те, що ми взагалі ще не маємо повної Істо¬ 
рії надрядкових значків за всі віки Існування церков¬ 
но-слов’янської письменности. Напр.,^ ще зовсім не 
звертано уваги на те, що в церковно-слов янських пам ят- 
ках, починаючи з КЛ і аж до нашого часу, непере- 
ривно йде традиція відріжняти чи то діакритичними 
значками, чи ріжною формою буков (о - w, і - є) одно- 
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звучні граматичні форми. Напр., в КЛ писар для від- 
ріжнення від N1 ставить над G3 камору в самім кінці 
слова на г, напр.: грдр, мдшснікЗ, дн'Ьлї, апостолі, 
(а по аналогії до цього й ддл», mS-, ддга), тут 
значком л зазначено не наголос і не довготу, а тіль¬ 
ки розріжнення форми, що бачимо й потім в найріж- 
ніщих церковно-слов’янських рукописах, як звичайну 
правописну рису ‘.Те саме треба сказати й про фор¬ 
му G1 жін. роду: мдріЖ.» мжчсннцюь.» сціа, шцт, 1 т. п., 
тут значком Л зазначено відріжнення їх від Nl І в жад¬ 
нім разі не наголос І не довготу. 

З новою теорією про значіння надрядкових знач¬ 
ків е КЛ виступив в останній час (1925 р.) Едвард 
Сиверс,—він спробував застосувати свою т. зв. зву¬ 
кову—аналітичну методу до старо-слов’янських тек¬ 
стів. КЛ і Фрейзингенські Уривки — це вірші, а ті 6 
надрядкових значків, які маємо в КЛ—це нотні знач¬ 
ки, що визначають найріжніщий тон—високий, низь¬ 
кий, рівний, глибокий 1 др. На основі своєї теорії 
Сиверс пробує відбудувати стародавню вимову старо¬ 
слов’янського тексту; в інших пам’ятках—Фрейзинген- 
ських Уривках, Зографській Євангелії, Супрасльськім 
Рукопису і др. Сиверс так само знаходить не звичай¬ 
ні надрядкові значки, але значки нотні. На мою дум¬ 
ку, теорія Сиверса дуже суб’єктивна; досить одного 
тільки погляду на нотні тексти (див. їх в атласі В. 
М. Металлова: Русская симіографія, М. 1912 р,), що¬ 
би відразу сказати, що надрядкові значки КЛ—то не 
нотні значки, — в нотних текстах цих значків повно, 
а в КЛ їх дуже мало (хоч сама форма надрядкових 
значків в КЛ І форма нотних значків — однакова, бо 
до системи нотних знаків увійшли взагалі всі надряд¬ 
кові значки)2. 

1 На основі цього п в G» В, Вондрак в своїй праці: О 
puvodu... ст. 23-25 снує багато ріжниж_теорій, бачить тут про¬ 
тотипи пізніших сербських форм G8 на -"а, а тому на цім спирав й 
свою сербську теорію. Все це тільки непоровуміння. Див. ще мою 
працю (літографовану): Фонетика церковно-слов’янської мови, 
1927 р. ет. 100-108. 

* Н.К. Грунський в Київських „Записках* * т. 16 виступив 
досить перековуюче проти теорії Свверсаї навпаки, Ван Вейк в 
„ЬШУіа Т. V ВИСОКО підносить нову теорію. 
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Київські Глаголицькі Листки—це тільки частина 
римського Міссалу, а цілий він певне був великим. 
Листки свідчать, що вже в той час, десь в X віці, 
Існував переклад латинського римського Міссала на 
слов'янську мову, значить, була й слов’янська служба 
по західному обряду ще на початку життя слов’ян¬ 
ської церкви. У той час, в X віці помічається певне 
бажання дати деякі переклади з латинського; так, 
акад. Соболевський, на основі досліду мови та сло- 
варного складу, робить припущення, що той автор, 
який переклав КЛ, він же переклав Бесіди Григорія 
Великого та Легенди про св, Вячеслава чеського. Та¬ 
ким чином КЛ відріжнюються серед усіх старо-сло¬ 
в’янських пам’яток самим своїм змістом: це єдина па¬ 
м’ятка західного обряду, бо всі інші знані нам з Х-ХІ в. 
пам’ятки —обряду східного. 

Здається, ні про яку Іншу пам’ятку старо-сло¬ 
в’янської мови не писали так багато, як про КЛ. 
Дійсно, мова цеї пам’ятки дуже загадкова, 1 не дає 
можливости міцно застосувати її до якоїсь певної зем¬ 
лі. Учені пильно шукали й шукають батьківщини цеї 
пам’ятки, виставлено чимало вже ріжних гіпотез, написа¬ 
но про це декільки солідних праць, вже велися довгі 
диспути, але остаточно справи не вирішено. Н. К. 
Грунський, що спеціяльно працював над цею пам'ят¬ 
кою, закінчив свою працю таким роспачливим виснов¬ 
ком: „Видя в*ь Юевских-ь Листках-ь именно памят- 
никь, стоящій ближе другихіз К'Ь Кири лл о-М ееодіев- 
ской порі, мьі отказнваемся огь опред'ЬленІя его 
родинн". 

Головніші діялектичні особливості мови КГЛ та¬ 
кі: 1. Замість ш*г з tj маємо тут напр.: огрідджцд 
16і, ГОДАТАІДЦЮ 16, ЧЬСТІДЦІ 16. 66, ОЕДЦДННА 2, прМ- 
лі^ці'З, оЕДЦДлг 36, піцід 46, окдцдниї 46, ПОЛОЦЬК 5, 
нлсхнцжі 6, п^отнкМіЦЇ^ 6, просГАцебб, помоц& 66. 2. За¬ 
мість жд з dj маємо тут з, напр.: поддз* 16. 2. 56, 
ддЗh 3. 4. 4б, 7. 76, отхдаз& 46, тогдзї 2, о томазі 4. 
46, тдкозі 46. 66, тоуз’їм* 46; один раз: подай 3. 3. 
Замість шт перед палатальними тут шч, напр.: злшчі- 

1 ГдагояицькиЙ значок д виїначае кирилівське 4: *бо и. 



ті 2. 46. 5. 76, очіиічшнд 3, очншчшіи 5. 4. Із слів зазна¬ 
чу: ПЛПЕЖА І б, БХ ЇНОКОСТІ 1б, рСНОТІвАНАД 2, НЕСЕСАСКЛД 
4, вхслдх 36 (причастя), баласт БО 46. 6, прдфлфи 16 Ідр.; 
5. Цікаві ще ці вирази, відомі в живій українській мові: 
ЗАКОНАНІКА 16, ОЕДЦДННД 2. 46, ЖіДДЛЕМХ 3, «уіШДТ* 
Гр.ухі НАШІЛТІ З, £ІН ОЕДЦДЛХ 36 1 Др. 

З Інших особливостей мови зазначу такі. 6. Глу¬ 
хі вживаються зовсім правильно; на більше як 160 
випадків правильного уживання х І ь лише 2 рази 
ужито вхсдух зам. касдд'х; зникнення слабого і, а не 
зазначено ані разу. 7. В сполученні глухого з плав¬ 
ним глухий постійно по плавнім: сквр&ностиї 16, напла- 

ненї 2, срАДбцд 26, д^ажшх 36, оутБрьді 46. 8. Вживан¬ 
ня носових зовсім правильне; правда, єсть форма АЬ’ 
нтсьтуиь 66, але, здається, тут помилково вжито оу 
замість о. 9. Частіші форми на и: мнлостиьк, рідші на 
а: лшостаж. 10. Sk перед е, і дає сц: нееесацді 35. 11. 
Епентетичного л скрізь вжито послідовно. 12. Прикмет¬ 
ники тільки в стягнених (молодших) формах на -аго, 
-еумоу, -хіух; взагалі, морфологія тут знає молодші 
форми. Звука s нема тут зовсім, бо в уривках нема 
ані одного безсумнівного прикладу, деб це s мусіло бути. 

Перша сторінка КЛ — це сторінка пізніща; мова 
н—також старо-слов’янська, але вже пізніщого часу; 
мову цеї сторінки Ягіч зве хорватською, чого не при¬ 
ймає ЦДепкин (Разсужденіе, 1901 р. ст. XXIII передмови). 

Отже, як бачимо, КЛ мають характерні діялек- 
тичні ознаки в своїй мові, а саме— на загальнім чи¬ 
сто старо-слов’янськім тлі маємо тут деякі давні чехо- 
моравізми, а саме: tj>c, dj>z. Це найголовніші че- 
хизми КЛ; крім них дослідники вказують ще ось ці 
дві чеські рисі: 1. stj, skj, sk> 36 I 2. Ab1 основ на 
о кінчиться на -хда; правда, це -гмь знають 1 Інші 
пам’ятки, особливо східно-слов’янські, але в КЛ ця 
ознака проведена послідовно і Вондрак уважав її за 
ознаку західно слов’янської мови. Ягіч (Glagolitica, 
1890^р). за моравізм рахував ще м’ягкість ж, ч, ц, 
хоч її також знають 1 інші пам’ятки. Це все ознаки 
чехо-моравської мови, чому багато вчених, від Срез- 
невського зачавши, а серед них 1 такі, як Лескин—по 
цій ознаці зараховують КЛ до пам’яток моравських; 



— 81 _ 

dLZw n у 6 Іакож 1 те- що ЗМІСТ пам’ятки-пе- 
S T Служби' - МІГ найлегче повстати 
десь власне в Моравії; на те саме вказувало б 1 знач- 

піГаиГ Zf3M,B І М0ВІ пам’ятки Дап°р, ZI. 
найбільшо я ЗЗМ' 1 др‘ моравську теорію 
chTv® ХУ ш ТГИЛИ Яг14 Та 0блак: в 1898 р- в „Аг- 
встав ш з1е0м^,тЧпаСТОЮВаВ’ Щ° °аМ °РИГІНал КЛ по- 
тенгьЛгл п Паннонських, десь в околицях Бла- 
п ьк°го озера, цеб-то в князівстві Коцеловім. По- 

Іншо?1 *ГК,И ^?ржиться й Пастрнек, тільки шукає 
и°і території: КЛ повстали в Чехії, а саме—в Са- 

завськім манастирі1. 

чеські 1признавши КЛ пам’яткою моравською чи 
в ЛИШається в нас «є мало темного 

ц м питанні. Чому тут послідовно проведена тільки 
11 ”°йравсь?а риса- Ч0МУ не зазначено Інших? Чо¬ 
пи «ппг Пар? ЯТЦ так пРавильно уживаються всі ста- 
^?ЬК 03Haf' напр’ носов1- тод1 ™ в MopL- ькіи пам ятці ми б цього не чекали? Чому в КЛ ма- 

чех ГгІГ* не м1г би ВЖИТИ заїіДНИЙ слов’янин, 
IIх’J ™Т- л епентетичне; д, а не дд, тд; £, а не ш 
перед f, •£, ІД (g&CAp 1 Т. п.)? 

гг^,УГог1чн° Думаючи, трудно допустити, щоби КЛ 
чеських^!* 0 Ж ВІН НЄ поставив би РИС, ЯВНО не еських. Не можна також допустити, щоби ti>c di>z 
"°B™ "РИ пеРеписУванн1 старо-болгарського ори- 

__ у чехом яко помилки, бо в такому випадкові він 
Ж тамТюГл П030Ставив би болгарські шт, жД, а 

Ф°РМИ 3 Ч та з проведено без винят¬ 
ку послідовно . Ось через це видатні лінгвісти, такі 

висиовк“ пР«аІ П.стрнка такі: 1. КЛ та 
йп ^ ВКИ н® повстали там, де говорять по-словацькому, 

Йй аемлГ0Ой"»Н,' *Я“ОТЬ * KaTfa * *«< «а споваць- 
9 ten ИД° і”**1 ЯТЇИ написані десь на богамо-иоравеьків 

" * КЛ сК0р, повстали . Богемії, І може якраз були 
й Обпав азавськім манастирі. До циг вясвовкія приєднався 
“і “"“Р0 Пражські Листки твердить, що вони нолствли 
“ Ю6 П2 «Риторії, див. ,Archiv“ 1896 р. т. XVIII 

Цікаво, що спорадично й непослідовно ці чесько-морал- 
ські ферми зиеходимо 1 в інших пам’ятках пшденно-слов’лн- 



як Міклошич, Ф. Фортунатов, Гайтлер, Калина, В. 
Щепкин, Б, Ляпунов, С. Кульбакин, Грунський 1 др, 
уважають мову це! пам’ятки за окремий старослов’ян¬ 
ський говір; започаткував цю теорію Міклошич в 2-м 
виданні своєї Vergl. Grammatik 1874 р. Дійсно, КЛ 
знають ц, з tj, з з dj, „но считать на зтомть основа¬ 
ній—ПИШе В. ЩеПКИН — ЯЗЬІКТа КІевскихі отрнвкові 
западно-славянскимь говоромі бнло-бн ошибочно, 
такі какі зтому противорічигь вся остальная его 
фонетика"* 1 2 *. Б. Ляпунов про мову цих Листків пише, 
що „здісь мье иміемі особьгй старославянскій говорі», 
отличньгй кое-чімі оті других!» старославянскизгь \ Я 
скоріе согласился би дать язику зтого памятника 
особое названіе, чімь считать его старо-славянскимі 
и вмісті сі» тімі видіть ві немі сліди моравскаго 
вліянія, такі» какі» прежде всего нельзя не признать 
цільности и органичности язика зтого памятника, 
но змісті сі, тімь что мішаеті намь признать, что 
язикь зтоті господствоваль ві качестві живого го¬ 
воре дійствительно гді-либо ві области, близкой к*ь 
Моравіи, и составляль какі бьі мость огь группьі го¬ 
ворові» старославянскихт» иного типа кі группі чеш- 
ско-моравской. Содержаніе памятника говорить ві» 
пользу предположенія о возникновеніи его именно ві 
той области, гді должені» билі» совершиться переході, 
кь римскому обряду*4 *. 

еького походження напр.: Листки Клоца: розмтіо 877-878.879, 

Супрасяьська Минея: ЗДШтЗНЦДІА 25918.308®, Євангелія Марий¬ 
ська: розетко Мат. 14е, КН3ЖА Іоан 20»7, Псазтир Синайськнй: 

НІКДЗЕСТКА 24?, 29і. Подібні форми Вондрак (Glagolita 
Clozfi ст. 13, 1893 р.) пояснює мораво-паннонеьким впливом 
на болгарських учнів Мефодія; інші вчені рахують їх описками 
або асиміляцією ж дальшому е. Цікаво, шо подібні форми В. 
Об лак знаходить (але в одиничних залишках) в болгарськім го¬ 

ворі Сухо, напр.: чуз(чужд), внз (внжд), див. „Ніколко" ет. 7. 

1 Разсуждеяіе о язьік4 Саввиной книга, 1901 р. ст. XXII 
передмови. 

* .Иавіетія* 1896 р. т. І ст. 941. 

4 Б. М< Ляпуновгі Изеяідованіе о язикі Синодальнат* 
єниєна 1-А НоагородскоЙ Літописи, Слб. 1900 р. ет, 56. 
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Приближно такого ж погляду на мову це! пам'ят¬ 
ки тримається й С. Кульбакин, — в мові Київських 
Уривків він бачить „отраженіе старославянскаго гово- 
ра конца X или начала XI в£ка, представлявшаго пе¬ 
реходь огь южно-славянской (болгарской) язнковой 
области кь западно-славянской" К 

Для Ляпунова та Щепкина відшукання батьків¬ 
щини КЛ—то справа другорядна, хоч Ляпунов схи¬ 
ляється шукати цю батьківщину десь в придунайських 
землях, близько до Моравії або Чехії2. Взагалі ж, 
представники цього погляду батьківщини КЛ особли¬ 
во не шукають. 

Для повноти огляду теорії про КЛ зазначу ще, 
що Geitler твердив про македонське їх походження; 
польський учений Калина приєднався до цеї думки, 
додаючи, що сам оригінал повстав у Паннонії в XI 
віці. Будилович вказував на приадріятицькі землі, як 
на батьківщину КЛ. 

Осібну працю про КЛ випустив в 1904 р. чесь¬ 
кий учений В. Вондрак: О pftvodu Kijevskych Listvi 
a ffoisk^ch ZlomktL Найперше Вондрак твердить, 
що наша пам’ятка—то відпис, а не оригінал. Оригі¬ 
нал КЛ, на думку Вондрака, повстав у паннонських 
словінців, десь коло Блатенського озера чи трохи на 
полудень від нього, на землі кайкавського нарічча. 
Єсть певна єдність між КЛ та Фрейзингенськими 
Уривками (наприклад, наголоси), а це каже й про 
спільну землю, де вони повстали. Наголоси, зазначе¬ 
ні в КЛ, в більшості своїй відповідають сучасним сло¬ 
вінським наголосам, а це також свідчить про батьків¬ 
щину оригінала нашої пам’ятки. На паннонсько-сло- 
вікську батьківщину вказує й словник КЛ, де знахо¬ 
димо такі вирази, як напр.: иштко, гордень, закаепе, 
їнокостц лдтл огріАджцд, подай», вутіджі, рдгнотік&нлд, 
цїргюш, циркгндд 1 др. Уже Ягїч підкреслював, що це 

1 Знциклопедія Сдавяаеїой Фнлологія, шип. 10, Спб, 1915 р. 

ст* * 12, * .Соцержаяіе памятника... позволявгь... пряо'Ьгнуть к*ь 
предположенію о сущвствованіи по жрайяой мірі говора Кіеі- 
екихь отрнвновт» вмеяно вь области ожоло средяяго Дуная", 
див. »Из слідова віє' ст. 56-57. 
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не чеські, але паннонсько-словінські слова; так само 
й Пастрнек твердив (D£jiny 95), що оригінал КЛ 
повстав в землі Коцеловій. Серед паннонських словін¬ 
ців був досить великий латино-німецький вплив, ла¬ 
тинська церква досить тут закорінилася, а тому й 
міг власне тут повстати такий пам’ятник, як КЛ. 

Коли по смерті Мефодія (885 р.) вигнано з Мо¬ 
равії учнів його, то частина їх виїхала до Болгарії, а 
частина (з ними ніби й Горазд) до Хорватії, де вже 
було слов’янське Богослуження. Що до сербо-хорватів 
втікпо не мало учнів Кирила та Мефодія, на це вка¬ 
зує значне число чехизмів в старших глаголицьких 
пам’ятках (ст. 45). Отож хтось з таких втікач ів-чехів 
й переписав слов’янський оригінал КЛ 1 вніс до ньо¬ 
го багатенько чехизмів. 

Цей новий список трохи пізніше, десь в другій 
половині Х-го віку, був переписаний „на сербо-хор- 
ватській чи скоріще на сербській землі" (ст. 33); пе¬ 
реписував серб1, а це, звичайно, мусіло відбитися й 
на нашій пам’ятці: писар позагладжував чехізми (по- 
зоставивши тільки н, та з). Палеографічний аналіз 
пам’ятки (31-32) дає Вондракові докази, що КЛ пе¬ 
реписано в Сербії. Про те саме свідчить йому й мо¬ 
ва пам’ятки, в якій він знаходить навіть еербізми,—I 
це найхиткіші сторінки в праці Вондрака. Із мовних 
сербізмів Вондрак зазначає тільки N3 Ая сі, а також 
N3 нїі (зам. м*і, шість раз). Але еербізми бачить Вон¬ 
драк найбільше в наголосах, а головно в формах Gs 
W 1 т- п- бо цей \ він рахує прототипом пізні¬ 
шого сербського -а (але, як зазначив я вище, тут 
значком п розріжняється G3 від N1, а не зазначаєть¬ 
ся наголос чи довгота). Хоч писарі й додержувалися 
наголосу в своїм оригіналі, проте вони багатенько 
внесли й свого сербського. „КЛ—твердить Вондрак— 
повстали напочатку у словінців (а саме—в угорських 
словінців), а потім були переписані на сербській зем¬ 
лі, що не позостало без впливу на їхню мову, а вла¬ 
сне передовсім що до наголосу та довготи складів" 
(ст. ЗО). 

1 Першу сторінку пізніщо написав другий серб. 
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Щоби КЛ повстали на чеській землі, це Вон- 
драк відкидає рішуче: „Nemfizeme ani па to pomylleti, 
ze by byly Kljevske listy psany n£kde na sexreru, te- 
cly v Cechach neb v sousedstvi" (ст. ЗО). В Чехах 
панували традиції Мефодія з його східним обрядом, 
тоді як КЛ — західного обряду (от. 78); в манастирі 
Сазавськім панував східний обряд, а тому КЛ не мо¬ 
гли там повстати (77). Отож, „язикові та палеогра¬ 
фічні ознаки показують—тьердить Вондрак, —що ко¬ 
пія КЛ походить з сербсько-хорватської, а не чесько-мо¬ 
равської землі. А чехизми треба йначе висвітлювати. 
Авторами тих чехизмів були чеські глаголити, що до¬ 
сталися... з півночі до своїх хорватських братів, де й 
далі розвивалася глаголиця" (ст. 40). „В первіснім 
перекладі КЛ не було чехизмів,—вони досталися тіль¬ 
ки при переписуванні" (ст. 4), чим пояснюється й те, 
що в КЛ нема словарних чехизмів, як то бачимо, 
скажемо, в Пражських Листках (4). 

Що до першої сторінки КЛ, то вона, на думку 
Вондрака, „була писана на тій само землі (сербській), 
чи скоріше в безпосереднім сусідстві, десь в кінці XI 
століття" (ст. 33), 

От така Вондракова теорія. Як бачимо—занадто 
складна; її не приняв Ягіч, не приняв 1 рецензент 
С. Кульбакин та Г. Ільїнський. 

З оригінальною гіпотезою про батьківщину КЛ 
виступив акад. Ол. Соболевський. Він указує на те, 
що в Польщі, в X віці, недалеко Кракова, був бене¬ 
диктинський манастир в Тинці, про який можна ду¬ 
мати, що в нім Богослуження правилися слов’янською 
мовою. Але в кінці ХІ-го віку, коли був зруйнований 
чеський бенедиктинський манастир Сазавський, де 
правлено Служби по-слов’янському, то тоді ж припи¬ 
нено слов'янські служби 1 в польськім Тинецькім ма¬ 
настирі. Соболевський думає, що ані в Моравії, ані в 
Паннонії в той час їх занепаду не могла повстати 
така значна літературна діяльність, бо ж автор пере¬ 
кладу КЛ переклав ще й інші пам’ятки. Це скоріще 
могло бути в Польщї(“-тут І повстали КЛ; визнавши 
їх польське повстання, ясним стануть для нас такі 
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фонетичні риси, як правильне вживання носових та 
ц, з зам. шт, жд. 

В ученій літературі виставляються ще й тепер 
найріжніщі теорії про повстання КЛ. Так, Н. Дурно- 
во в „Slavia" 1922 р. подає такі думки про мову КЛ. 
Аналіз східно-слов'янських пам’яток ХІ-ХІІ в. показує, 
що їх писарі чи авторі писали чистою старо-слов’ян¬ 
ською мовою, але вносили до них деякі ознаки своєї 
рідної живої мови. „Писцьі старались—каже Дурново— 
писать не на своем язнке, а по старо-славянски, но 
в то же время не стремились к точной передане ста- 
рославянского произношения и заменяли звуки ста- 
рославянского язика родними звуками во всех слу- 
чаях, когда правописание не давало точних указаний 
на произношение или когда оно указнвало на такие 
звуки или сочетания звуков, которне не встречались 
вовсе в русском язнке" (ст. 222). „Писцьі более или 
менее последовательно отступали от старославянско- 
го правописания в сторону передами собственного 
произношения в тех случаях, когда не находили в 
своем произношении соответствующих втому правопи- 
санию звуков и звукових сочетаний, и по возможно- 
сти вндерживали старославянское правописание, если 
зто правописание в глазах писца не представляло 
трудностей для прочтения" (ст. 224). Так само по¬ 
ступав 1 писар КГЛ, — він вніс до свого тексту го¬ 
ловніші живі ознаки своєї мови, вживаючи й ознак 
старо-слов’янських. Остаточного висновку Н. Дурно¬ 
во проте не зробив, бо на дорозі стало йому правиль¬ 
не вживання носових в КЛ: писарем цеї пам'ятки 
міг бути чех, але для такого твердження треба перше 
допустити, що в час написання КЛ чеська мова зна-. 
ла ще носові звуки (ст. 227). 

До теорії Н. Дурново приєднався й N. van Vijk 
в своїй статті з 1925 р. Ван Вейк свого часу пристав 
був до теорії про окрему старослов’янську говірку, 
від якої лишилися КЛ („Rocznik Slavistyczny" 1918 р. 
т. VIII ст. 190), але тепер—під впливом праці Н. Дур¬ 
ново—він змінив свій погляд. Ван Вейк вказує, що 
між болгарами та західними слов’янами дійсно було 
сусідство,—перед наїздом венгрів безпосередніми сусі- 
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дами болгар були словаки; але що мова КЛ не єсть 
словацька, про те _ виразно свідчить така форма, як 
A«3S, бо словаки й до сьогодні знають лиш'е dj > dz 
Що ж до чеської мови, то вона ніколи не сусідувала 
з болгарською. Через це Ван Вейк відкидак теорію 
про якусь переходову говірку старо-слов'янської мови 
Мшал Київський—твердить Ван Вейк-написав якийсь 
чех, але написав старо-слов’янською мовою, яка в кіль¬ 
кох пунктах піддавалася впливові чеської людности. 
що це могло бути так, на це вказує авторові Існу¬ 

вання чисто чеських текстів XV-XVII в. з деякими 
ознаками словацькими; другий подібний приклад ба¬ 
чить Ван Веик в літературній мові „русинів", що має 
„glowne rysy j^zyka wielkoruskiego, rozni sie jednak 
od mego niektoremi cechami, przeprowadzonemi kon- 
sekwentnie, wziQtemi z narzecza malorosyiskieeo lud- 
nosci podkarpackiej"Так само й якийсь чех писав 
чисто старо-слов'янською мовою, але вніс до неї й 
трохи своїх власних мовних ознак. Слабе місце цеі 
теорії позостало не заповненим: яким же чином де й 
коли міг чех так досконало навчитися старо-болгар¬ 
ської мови? І чого цей чех зазначив в своїй мові 
ТІЛЬКИ с, Z? 

З Іншою протилежною теорією виступила Л. Ара- 
симович. В КЛ кидається в вічі те, що тут tj > с, 
dj > z проведено скрізь послідовно, а між тим вся мо¬ 
ва пам ятки — чиста старо-слов’янська. „Я не могу 
представить себе чеха — пише Л. Арасимович, —так 
хорошо знавшего в то же время др.-ц.-слав. язик. 
два ли к тому времени могли найтись среди туземцев 

тарсе хорошие знатоки того язика. Зто—раз. С дру- 
гои сторони — еще труднеє представить себе писца, 
гіишущего на чужом язике и вставляющего невольно 
(подчеркиваю невольно) только одну какую нибудь 
отличительную черту своего родного язика, оставляю- 
щего в стороне все другое" (ст.20). Коли писарі перепису¬ 
ють, то вони „помиляються" не постійно, а ТІЛЬКИ 
де-не-де. Ось це все й приводить авторку до переко- 

1 Недопустима для вченого характеристика одної а говірок 
української мовні 
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нання, що писарем КЛ не міг бути чех. Повстали К 
Л ще за часу праці Мефодія, написав їх чи ке Ме- 
фодій, або хтось з тих болгар, що прийшли з ним до 
Моравії. Щоби наблизити свою мову до мови місце¬ 
вої, цей болгарин скрізь замість своїх шт, жд навми¬ 
сне повставляв чеське 3. Що писарем дійсно 
був болгарин, на це вказує й система надрядко¬ 
вих значків в КЛ—вона цілком взята з грецьких ру¬ 
кописів; звідки б чеху знати цю грецьку систему? 

Слабе місце цеї нової теорії знати відразу. Чому 
болгарин вставив до свого тексту тільки ц та 3? Ко¬ 
ли він це робив для того, щоби текст його був біль¬ 
ше зрозумілим для місцевої людности, то чи вже ж 
був він таким простаком, що міг думати, ніби від 
вставлення ц та 3 його текст стане вже зрозумілим? 
Позостається ще словник та й ті разячі болгарські 
ознаки, яких на Моравії певне не знали. 

Усі дослідники однозгідно визнають глибоку дав¬ 
ність Київських Листків, на що виразно вказує сам 
характер письма; серед відомих старо-слов’янських па¬ 
м’яток це чи не найстаріща. А. Соболевський та Б. 
Ляпунов рахують Листки за пам’ятку X або початку 
ХІ-го віку; Вондрак відносить пам’ятку на половину 
Х-го віку. Ягіч рахує Київські Листки за пам’ятку, 
сучасну св. Мефодію, цеб-то другої половини ІХ-го ві¬ 
ку, до чого схиляється й Щепкин та в останній сво¬ 
їй праці 1 Н. Грунський. 

Література. //. Срезневскій: Свідійія и замітки 
о малоизвістньіхт> и неизвістних'ь памятниках-ь, Спб. 
1876 р. Ла 77 ст. 529 545: Римско-католическій мис- 
саль вт> древнемг. глаголическом*ь спискі; тут дано 
текст глаголицький з кирилівською транскрипцією й 
примітками, а в № 73 ст. 490-493 дано першу додат¬ 
кову сторінку: Глаголическїе отрнвки изь книги Апо- 
СТОЛЬСКИХ’Ь чтеній. — И. Срезневскій: О глаголиче- 
ческой рукописи, хранящейся вь Кіевской Духовной 
Академій, див. „Трудьі III археологическаго сьізда 
вь Россіи", Київ, 1878 р. ст. 269-276, додатки ст. 185- 
197, тут перевидано пам’ятку,—О. Kola?: О hlahol- 
skem zlomku Kijevskem, ЙСМС“ 1878 p., ст. 330-334.— 
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И. Ягичь: Четьіре статьи, 1884 р.. ст. 138. — Мали- 
шевскій в „ТрКДАк" 1885 р., т. II ст. 408. — Dr. V. 
J agi с: Glagolitica. Wiirdigung neuentdekter Fragmente, 
див. „Denkschriften der Kais. Akademie" философ- 
сько-Історичний відділ, т. 38, Відень 1890 рч ст. 62+ 
10 таблиць знимків. Тут дуже добре фототипичке ви¬ 
дання КГЛ разом з Листками Віденськими; на цю 
працю було багато рецензій, напр.: Т. Флоринського 
в „Унив. Изв.", Київ, 1891 р.; Щепкина в „Чтєнія" . 
М. 1891 р. № 1; Вондрака в MArchlv" т. 14;Пастрн- 
ка в „Athenaeum", Praha, 1891, 182-187; Обдака, 
„Zvon" Любляна, 1890, № 564-569, Ms 10 ст. 630-635 
і др,—V. Oblak: Zur Wiirdigung des Altslovenischen. 
V. Die Kijever Fragmente, „Archiv" 1893 p. т. XV 
ст. 359-362.—В. Облакь: Ніколко бклі>жки віарху 
старословінекитк паметници, „Сборникь за нар. умо- 
твор." 1893 р. т. IX. — Fг. Pastrnek: Starobyle 
dz ve slovenskych ndreiech a hlaholske zlomky Ki- 
jevsk6 a Pra2ske, «£СМ» 1894 p. LXVIII ст. 68-73; 
яко рецензія на цю працю: V. О b 1 a k: Zur Provenienz 
der Kijever und Prager Fragmente, „Archiv" XVIII ст. 
106-112, 1895 p.—B. Ляпуповь в „Изв'ЬстІя" 1896 p.. т. I 
ст. 940-942.—V, Jagic: Zur Provenienz der Kijever 
glagol. Blatter, ,,Archiv" 1898 p. т. XX kh. І. ст. 1-13.— 
Б. M. Ляпуповь: Изслідованіе о язикЬ Синодальнаго 
списка 1-й Новгородской Літописи, „Изслідованія по- 
русскому язьгку" т. II вип. 2-й, Спб. 1900 р„ ст.55-57.— 
V. Jagic: Nochmals die Kijever Blatter, „Archiv", 
1900 p., т. XXII kh. 1-2ст. 39-45.—А* Соболевскіи: Цер¬ 
ков но-славянекіе тексти моравскаго происхожденія, 
„РФВ" 1900 р. т. 43 ст. 159-160.—П,Лаврово, „Извістія" 
1901 р.т. IV кн. І ст. 312.—В. Щепкинь: Разсужденіе о 
язнкі Саввиной книги, 1901 р. ст. XXI-XXIV перед¬ 
мови, „Сборникь" т. 67, цінна замітка—Pastrnek: 
DSjlny, 1902 р. ст. 95.—Н. К- Грунскій: Памятники 
и вопросн древне-славянской письменности, Юр’ів, 
1904 р., І*IV; вип. І-ІІ I IV це відбитка з „Учення 
Записки Юрьевскаго Университета" 1904 р., № 5-6; 
вип. І ст. 1-60, вип. II ст. 1-59; рецензія Б. Ляпуно- 
ва в „Записки Новороссійскаго Университета" 1906 р., 
т, 104 ст. 1-16, Одеса, а також С. І(у ліваки на в 
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„ЖМНПр“ 1906 р. кн. З ст. 185-214; Г. /мінського 
в „Виз. Вр“. 1906 р. т. ХШ ст. 636-637; Ягїча в 
„Archiv" т. 27 вип. З, V. Vondrdk в „Archiv" 
1906 р. т. 28 ст. 472-478: (Jeber die Provenienz der 
Kijever Blatter und der Prager Fragmente.—Von- 
dr 4k: O puvodu Kijevskych Listfi a Praiskych zlom- 
кй a o bohemismech v starSIch cirkevneslovanskjch 
patnatkach vubec, Прага, 1904 p. № XV „Spisu"; рец. 
Ягіча в „Archiv" т. 27 вип. З, та С. М. Кульбакина 
в „Извістія" 1905 р. т, X кн. IV ст. 320-338; Г. 
Ільінського в „Виз. Врем.“ 1906 р. т. XIII ст. 637- 
638.—Я. К. Грунскій: див. його Граматику в „Уче¬ 
ная Записки Юрьевскаго Университета" 1907 р. кн. 
5 ст. 97-110,—мова Листків, а головно Історія питан¬ 
ня про її .походження.—А. Соболевскій, „Богосл. Знц“. 
1909 р. т. X ст. 224.—А. Соболевскій'. Кіевскіе Гла- 
голическіе Отрнвки, „Матеріали и изсл'ЬдованІя" 
1910 р. ст. 92-99; Родина Кіевскихь Отравкові», ст. 
106-109, а перше надруковано в „В'Ьстник'ь Археоло- 
гіи и Исторіи" за 1898 р.~-Я, Ягищл Глаголическое 
письмо, 1911 р. ст. 119, 121-123 палеографічний опис, 
129-130, 143. —В. ПХептнь; Палеографія, 1920 р. 
ст. 14.— Е. Sievers: Die altslavischen Verstekste 
von Kiev und Freising, „Berichte“ Лейпцигської Ака¬ 
демії, 1925 p„ t. 76 кн. 2; рец. N. Van Wljjk в 
„Slavia“ 1927 p. т. V ст. 557-563.— Николай Дурно- 
во: К вопросу о язьше Киевских листков, „Slavia" 
1922 р. т. І ст. 219-227; замітка С. К. в , ,]ужн. Фил.“ 
1926 р. кн, V ст. 323-324. — Міkо 1 a j van Wljk: 
Kilka uwag o pocbodzeniu Mszala Kijowskiego, 1925 p.; 
відбитка з „Ksiega paml^tkowa ku czci Oswalda Bal- 
zerae 5-7, Львів. — Jl. Араатовш: K вопросу o 
Киевских Листках, „Slavia" 1927 p. т, VI кн. І ст. 
18-27. 

Про надрядкові значки НЛ. Я. К■ Грунскій: К-ь 
исторіи удареній вь памятниках’ь древне-церковно- 
славянскаго язика, „РФВ“ 1901 р. кн. 1. — Він же 
в „Записки Харьковскаго Университета'* 1901 р. Ла 1 
I 4. — Я, Даринскій: Обь удареніяхт. в*ь Юевскихт. 
глаголическихт» отривкахт», „Извістїя" 1901 р. т. VI 
кн. З ст. 281-289,—V. Vondrak: О puvodu Kijev- 
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skych Listfl, 1904 p, ст. 6-30.—H. I{. І'рунскій: Па- 
мятники и вопросн древнє-славянской письменности, 
Юр’їв, 1904 р., ст. 34-59; в рецензії на цю працю 
С. /('ульбакин в „ЖМНПр" 1906 р. кн. З ст.^ 187- 
200 подав цінні замітки про наголос; теж у Б. Ляпу- 
нова в , .Записки Новоросс. университета" 1906 р. т. 
104 ст. 6-8. — Проф. Микола Грунський: Київські 
листки, „Записки" т. XVI ст. 10-17, Київ, 1928, нічо¬ 
го нового. 

II. Старо-слов’янсьна мова чеської рецензії. 

Пражоьні Глаголицьні Листи. 

Пражські Листи знайдено в листопаді 1855 року. 
Німецький історик, проф. Пражського університету 
Карл Hofler, працюючи в бібліотеці пражської митро¬ 
поличої капітули над латинським рукописом ХІ-го ві¬ 
ку (він містив в собі Апокалипсис, Справи апостоль¬ 
ські та Листи ап. Павла), замітив, що до внутріш¬ 
ньої сторони задньої дошки (оправи) цього рукопису 
приклеєно один коло одного якісь два глаголицьні 
пергаменові листки. Про свою нахідку Гефлер роспо- 
вів пражському с лобістові П. ШафариковІ, а той від¬ 
разу оцінив велике значіння нової пам’ятки 1 дуже 
старанно відділив ці листки від оправи. 

Шафарик рос по відає, як багато довелося йому 
попрацювати, щоби зняти Листи з оправи хоч до пе¬ 
вної міри неушкодженими. Два пергаменові Листки 
були приклеєні до задньої дошки сторінками Іа та 
Пб,_тому ці сторінки вже тим самим найбільше уш¬ 
коджені, а сторінки Іб та На досить ясні та прорізні, 
хоч і не так, як звичайно те маємо в рукописах. Най¬ 
більше ушкоджена сторінка ІІб, бо при відклеюванні 
більша частина чорнила позостала на дерев яній 
дошці або на клею, а клей цей в деяких місцях від¬ 
пав від дошки, а з ним 1 чорнило деяких літер. Ша¬ 
фарик використав усе, що позостало на дошці та на 



— 92 — 

клею, І в міру можливости прочитав сторінку ІІб. Крім 
цього, Шафарик ужив химічних реактивів, так що 
письмо на якусь хвильку стало зовсім ясним, але че¬ 
рез декшьки днів воно стало бліднути; щоби зберегти 
цю сторінку від впливу повітря, її негайно ВЗЯТО В ДВІ 
шклі 1 по краях наглухо залютовано. Що до л. Іа, то 
характер чорнил її не дозволив бжити для її відчитання 
химічних реактивів. Щоби зберегти письмо від знищен¬ 
ня, Листи знимали, наскільки було можливо, насухо1. 

Усе це дало можливість Шафарикові прочитати 
4-ту сторінку, на якій тепер мало що можна розібра¬ 
ти, зате багато місць першої сторінки Шафарик таки 
не відчитав; не можна, звичайно, відчитати його й 
тепер, — знати лише то там то сям окремі літери 2 3. 
Але в деяких місцях письмо заховалося надзвичайно 
добре, а це дає змогу таки вжити ПрЛ для наукових 
цілів. 

Так знайдено й врятовано для науки ті два пер¬ 
гаменові листки, що в науці відомі під назвою Праж- 
ських Листків, Уривків чи Фрагментів. Скоро по цьо¬ 
му, 17 грудня 1855 р. про свою нахідку Шафарик 
зробив прилюдний доклад в Пражськім Науковім То¬ 
варистві. В теперішній час ПрЛ переховуються в бі¬ 
бліотеці Свято-ВІтської капітули в Празі. 

В 1857 році Шафарик (разом з Гефлером) пер¬ 
шим подав дуже добру працю про новоз найде ну па¬ 
м’ятку, в якій докладно описав її письмо та мову, а 
також подав не злі факсиміле з трох сторінок пам’ят¬ 
ки. На думку Шафарика ПрЛ написано десь на чесь- 
ко-мораво-паннонській землі між 862-950 р., а до 
оправи вклеєно їх значно пізніще,—десь в ХІІ-ХІП ст. 
Шафарик відчитав усі 4 сторінки пам’ятки, наскіль¬ 
ки це було можливим, 1 це для нас має велику вагу, 
бо тепер письмо ПрЛ ще більше стерлося, а деякі 
місця зовсім нечитальні, хоч зараз же по відкритті 
пам’ятки, як ми бачили, листки взято під шкла, але 

1 Safafik: Glag. Fragmente, ст. 27-28; V. Vondr&k: 
О pfcvoda, ст. VIIMX. 

3 V. Voadr&k: O pUvodu Kijovskych Listtt, ст. IX. 
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це не спасло вже Її: тепер вони досить змінилися, 
вицвіли й стерлися. Зміст ПрЛ—церковні піснопіння: 

світи льни, тропарі, антифони. І що дуже для нас ва¬ 
жливе - пісні ці по східному обряду. 

ПрЛ складаються лише з двох пегарменових лист¬ 
ків, цеб-то з 4 сторінок, 1 тому не в самій мові їхня 
найголовніша цінність, — їх вага в тому, що вони— 
наочний свідок на те, що й на чеській землі в XI ві¬ 
ці уживали глаголиці, а це підтверджує думку про 
давність глаголиці взагалі; важно також 1 те, що 
зміст це! пам’ятки - церковні пісні східного, а не за¬ 
хідного обряду, бо це розбиває теорії тих учених, які 
неправдиво зв’язували глаголицю лише з католиць¬ 
кою церквою. 

ПрЛ писало три руки: ст. 1 і 2 листа І, а та¬ 
кож ст. 3-4 листа II ріжняться між собою не тільки 
письмом, але й мовою. Письмо 2 ст. більше й більш 
вуглувате, як письмо 1 ст.; II лист старіший від 1-го 
на якихсь 50 літ, Ст. З 1 4 писала одна рука; ст. 2 

єсть продовження 1-ої, а 4—продовження 3-ої, Харак¬ 
тер письма не зовсім круглий, ясно знати помітну 
вуглуватість буков. На II листку букви писано під 
лінією, вони часом ніби бісять на ній,—це давній гла- 
голицький спосіб писання. Лист 1-й, ст. 1-2—це па- 
лімпсест: під написаним ще ясно знати сліди старі¬ 
шого письма, як твердить Шафарик—були тут якісь 
церковні пісні. Вондрак в вимазанім письмі з 2-ої ст. 
вбачає подібність до письма II листка. Письмо И-го 
листка взагалі старше за письмо листка 1-го. 

Мова ПрЛ в своїй основі старо-слов’янська, але 
з виразними чехизмами, Головніші з цих чехизмів 
такі: 1. Сполучення tj 1 dj дають тут ц та 3, а не 
шт та жд, як то звичайно маємо в старо-слов’ян¬ 
ських пам’ятках: п[ри]с[н]от[£іфу^[*] Г, п^оск[*Ь]ц.а 16а, 
)(ШІ7\ЦНМ 1бГ5, ОКНДІДЦ 2U, ТІіДЦАГОСЬК 2б15, кгпгщі 2баа, 
ндсїиі^їшдго 2б33; приклади для dj > z: Хб10, ^031- 
стко 1бш, 16м. 2. Сполучення дл зам. а, а 
саме: модлнткву 1б13, модлитвамн Iі®, скдтндлхна 16*, 
£с]ддидлхна2 9, кшдлюа 2б‘2, але: иеїлінх 2б'°. 3. Звук s 
перед дифтонгічного походження голосними «> та к 
переходить на м, напр.: І17, ішдчдшд 16і, кшн 
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Іб\ 4. Відсутність епентетичного л, напр.: прдплш- 
ниі 1б:\ зі«іа 1бзл, імодкдклш 2"\ 5. N* 1 у речівників 
основ на 4 кінчиться на -і, напр.: шиа мнлостн 2б7, 
кдд кїзнн 220. 6. Від Иоанх маємо G1 в чеській формі: 
гдн[д] 1б’'\ цеб-то нганл чи «на. Крім цих головних 
чехизмів, В. Вондрак за чехизми рахує й ось ці яви¬ 
ща, які знаходимо І в Інших слов’янських мовах: 7. 
Уживання £ зам. «. напр. шанятнкостиі їтчГа 16і, ца- 
аеннс G1 22\ 8. В говорі писаря не було вже носових 
звуків, замість ж знає він «у, напр.: ксудгг[»] І10, сад¬ 
ком Р, за Аднитву 264 1 др., а замість а вживає а, 
напр.: вуддрша 2\ кхзложиша 217, постауша 2б21, та22°; 
В СЛОЕІ МГАНХН»ум 2б24 ужито 1А зам. А, а В СЛОВІ по¬ 

милки 219 маємо ж зам. ву. 9. Уживається гич зам. шт, 
напр.: на соудншчи 2б31. 10. АЬ1 на -гмь: дрАкхмх жі 
к|нжхнїл«ї 2б10. 11. G1 м’ягких основ на -а кінчиться 
на а, напр. кц’д 1б25; так само Ас3 єна 2б2\ 12. G1 
«ні 2н; £зд 2гі зам. ібдд. 

Про ПрЛ не мало вже писано, але остаточної 
думки про цю пам'ятку ще не маємо, виставляються 
ріжні гіпотези, часом одна одній протилежні. Перш 
над усе, цікаве питання, звідки був той оригінал, з 
якого списано ПрЛ. Один з перших дослідників ПрЛ, 
Срезнезський подав думку про те, що їхній оригінал 
міг бути „первоначально чистий старо-славянскій или 
скоріе Русско-Славянскій"; він же подавав для ПрЛ 
паралєлі з пізніших східно-слов’янських текстів \ Дум¬ 
ки Срезневського пізніше розвинув акад, Ягіч, який 
теж твердив, ніби ПрЛ мають не чисто болгарську, але 
болгаро-руську основу2. Проти цих тверджень Ягіча 
виступив Вондрак. 1 переконуюче довів, що оригінал 
для ПрЛ був чисто болгарський і що в ПрЛ ніяких 
русизмів нема. Оригінал ПрЛ, як про те свідчить їх 
мова, був писаний в Болгарії, а звідти попав до Че¬ 
хії, але попав не впрост, а через якесь інше посеред¬ 
ництво, може землі Карпатської, але не російської8. 

1 Древвіе глаголическіе памятники, ст. 53-54. 
3 Zur JEtotstehungsgeschichte 1900 р. ст. 57. 
1 О pfivodu Kijevskych ListU 1904 р , «т. 49 59. Посеред, 

ннцтвз карпатських українців не виключене. 
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На якій землі був переписаний цей болгарський 
оригінал? І в цім питанні, в питанні про батьківщи¬ 
ну писаря ПрЛ, не маємо однозгідної відповіли. Пер¬ 
ший дослідник ГІрЛ, П. Шафарик в своїм досліді 
1857 р. місце походження нашої пам’ятки зазначив 
неясно, — повстала вона на чесько-словацькій землі, 
цеб-то десь між чехами, мораванами й словаками. 
Гайтлер, основуючись на палеографічних доказах, від¬ 
носив ПрЛ до Македонії; а Будилович, без якихсь 
глибоких доказів, вказував на Адріятику, як на бать¬ 
ківщину ПрЛ. Учень Ягіча, В, Облак намагався по¬ 
важно довести („Archiv" XIII.247,XV\358-359,XVIII. 

" 110-112), ніби ПрЛ повстали в Словаччині, про що 
свідчив би I східний обряд пам’ятки; до Чехії Облак не 
міг прив’язати ПрЛ, бо в Чехах, на думку Облака, в 
той час східного обряду не було. 

Цілий ряд учених рахували ПрЛ пам’яткою чесь¬ 
кою, напр. про це писали Миклошич, Ягіч 1 др.; цей 
останній вже зв’язував повстання ПрЛ з слов’янським 
Богослуженням в чеськім Сазавськім манастирі. Остан¬ 
ній дослідник ПрЛ, В. Вондрак в своїй праці: О рй- 
vodu Kijevskych Listfi a Prazskych Zlomku 1904 p., 
докладно спиняється над цим найважніщим питанням 
про батьківщину писаря ПрЛ. Перед тим Вондрак, як 
1 Облак, признавав був словацьке походження ПрЛ, 
але тут вже він знову переглядає ціле питання (ст. 
60-64) 1 доводить, що ПрЛ не можуть бути словаць¬ 
кого походження; про це може свідчити хоча б те, 
що в ПрЛ нема £, а тільки з, тоді як Словаччина 
знає dz ще й тепер. Докладний аналіз мови ПрЛ, в 
якій знаходимо не мало чехизмів, свідчить виразно, 
що ПрЛ повстали в Чехії. Але де саме в Чехії могло 
бути слов’янське Богослуження, та до того ще й 
грецького обряду? Таке могло бути тільки в праж- 
ськім Сазавськім манастирі, де в XI в. дійсно відпра¬ 
влялося слов’янське Богослуження, 1 єсть підстави 
твердити, що Богослуження по східному обряду. Зміст 
ПрЛ вказує на те, що це була богослужбова книжка, 
яку вживано в церкві, 1 ми не будемо далекі від прав¬ 
ди — каже Вондрак, — коли допустимо, що ПрЛ по¬ 
встали в Сазавськім манастирі, який мав якісь зв’яз- 
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ки зо східною церквою. В XI в. між глаголитами пів¬ 
денними (Македонія) та північними (Чехія) був пев¬ 
ний зв’язок, особливо в Карпатських країнах, а тому 
нема нічого дивного, що болгарський оригінал з Бол¬ 
гарії попав до Чехії, де його й переписано. 

Найріжніщі думки висловлювалися так само й 
про час повстання ПрЛ,—їх відносили на IX-XIV ві¬ 
ки. Перший дослідник ПрЛ, П. Шафарик рахував цю 
пам'ятку надзвичайно давньою 1 відносив її на час 
між 862-950 роками; інших старіших пам’яток в той 
час (1857 р.) наука ще не знала, а тому нема нічо¬ 
го дивного, що Шафарик так перебільшив вік ПрЛ. 
Срезневський не погодився з думкою Шафарика про 
такий глибокий вік ПрЛ І відносив їх на ХІ-ХІ І в., 
а дальші дослідники ще більше зменшували вагу цеї 
пам’ятки; так, Макушев твердив, ніби оригінал ПрЛ 
повстав в XIII в., а сама пам’ятка написана тільки 
в XIV віці; навіть В. Ламанський («Извістія» 1901 р. 
т. VI кн. 4 ст. 339) доводив, що ,,всего правильнеє 
относить Пражскіе Отривки кь исходу XIII в.". Оче¬ 
видно, це було перебільшення; Облак 1 Грунський за- 
няли серединну позицію—відносять ПрЛ вже на XII 
вік; „памятникь,—пише Грунський — в*ь настоящемть 
его виді мн можемо отнести самое большее кт> кон- 
цу XII віка1. 

До трохи інших висновків прийшов В. Вондрак, 
що написав про ПрЛ найкращу працю. На основі до¬ 
кладного палеографічного аналізу він переконуюче 
твердить, що ПрЛ не одного віку: перший лист мо¬ 
лодший, його писано в другій половині ХІ-го віку, 
десь наприкінці його, а другий лист старіщий від 
першого на якихсь 50 літ; про це саме свідчить 1 мо¬ 
ва пам’ятки. Але хоч ПрЛ й не одного віку, проте 
повстали вони на одній землі 1 вийшли з одної пи¬ 
семної школи, на що вказує єдність їх мови та єдність 
палеографічних ознак. 

ПрЛ звичайно ставлять поруч з Київськими Ли¬ 
стами, як пам'яткою західно-словенської редакції. Цим 
питанням занявся Вондрак і рішуче твердить, що па- 

1 Пражскіе Глагоянческіе Отрнвки, 1905 р., ст. 20. 
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м’ятки ці не мають такої єдности. Чехізми ц, з, шч зам. 
т, жд дійсно в’яжуть докупи ці дві пам’ятки, але в 

них маємо й багато ріжного. В ПрЛ єсть явні озна¬ 
ки писаря чеха, яких немає в КЛ. Глибокий палео¬ 
графічний аналіз так само переконує нас в тім, що 
ці пам’ятки повстали в ріжних писемних традиціях. 
Нарешті самим церковним обрядом КЛ 1 ПрЛ різко 
росходяться: ПрЛ східного обряду, тоді як КЛ — за¬ 
хідного. 

Література. Glagolitische Fragmente, Herausge- 
geben von Dr. K. A. C. H a f 1 e r und Dr. P, I. S a f a- 
fik, Прага, 1857 p., ct. 62+5 знимків.—В. Ганкаї 
Остатьци Словянсьскаго Богослуженія у Чехові», Пра¬ 
га, 1859 р.,—уривки з ПрЛ.—И. Срезшвскій: Древніе 
глаголическіе памятники, Спб. 1866 р. ст. 33-35, а 
також „Изв'ЬстІя" (стара серія) 1858 р. т. VI ст. 171- 
179: Глагольскіе отрьівки, найденнне ві> ПрагЬ, яко 
рецензія на працю Гефлера й Шафарика, дано опис 
пам'ятки й текст кирилицею; в т. VI ст. 217-219 за 
1858 р.: Еще виписки кь вопросу о пражских-ь гла- 
гольскихт» отрьівкахь,—варіянти з пам’яток XIІ-ХІІІ в.— 
Макушевь: Из*ь чтеній о старо-чешской письменно- 
сти, ,,Филолог. Записки" 1877 р. кн. IV ст. 15-22. — 
V. Vondrak: Altslovenische Studien, „Sitzungsbe- 
richte d. K. Akademie", Істор.-філолог, відділ т. 122 

ст. 75-81: Prager glag. Fragmente, 1890 p.; рец. Обла- 
ка: Zur Wtirdigung des Altslovenischen, „Archiv" t. 

XV ст. 358-359. — V. О b 1 a k: Zur Provenienz der 
Kijever und Prager Fragmente, „Archiv" 1896 p. t. 
XVIII ст. 106-112.—Pva,strnek: Starobyle dz ve slo- 
venskych naretich, „CCM4* 1894 p. ст. 68-73.—V o n- 
drak V.: Zur Wurdigung d. altsloven. Wenzels Le- 
gende und d. Legende vom heil. Prokop, „Sitzungs- 
ber. W. Ak.‘\ том 127. — П. Лавровь, „Извістія" 
1901 p, т. VI кн. 1 ст. 277. — В. Ламанскій в „Из- 
в£стІя“ 1901 р. т. VI кн. 4 ст, 337-338. — Prof. Dr. 
Vaclav Vondrak: O pfivodu Kijevsk^ch Llstfi a 
Pra^skych zlomku, Прага, 1904 p,, ст. 48-90, з 4 
знимками, —це найцінніща праця Із усеї літератури.— 
Н. Д. Грунскій'. Пражскіе глаголическіе отрьівки, 

7 
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, .Учення Записки Юрьевскаго Университета" 1905 р., 
кн. 1, ст. 3-48, тут ї вся література. Цю саму працю, 
тільки з поправками та доповненнями, передруковано 
й в „Памятники старославянскаго язика" т, І вип. 4, 
27 ст.4-4 дуже добрі знимки, Спб. 1905 р.—W. Vo ri¬ 
el гак: Ueber die Provenienz der Kiever Blitter und 
der Prager Fragmente, „Archlv" 1906 p. t. 28 ст. 472- 
478. — В. Ljapunov: Wie soli man I B. 4-5 der 
Prager glagolitischen Fragmente lesen? „ArChiv" 1906 p. 
t. 28 ст. 478-480.—А. Соболевскій, ,,Богословская Зн- 
циклопедія" 1909 р. т. X ст, 224.—PL Ягть: Глаго- 
лическое письмо, 1911 рм ст. 123-124, 68.—В. Щеп- 
тінь: Палеографія, 1920 р., ст. 14.—Б. Цоневь: Исто- 
рия на б*ьлгарский езикт», 1919 р., ст. 143-145. 

С. СТАРО-СЛОВ’ЯНСЬКА МОВА СХІДНО СЛОВ’ЯНСЬКОЇ 
РЕЦЕНЗІЇ. 

Для вивчення старої церковно-слов’янської мови 
подаю тут і пам’ятки східно-слов’янські (про це див. 
вище на ст. 7, 15-17); вони не належать до тих па¬ 
м’яток, що мають зовсім чисту старо-слов’янську мо¬ 
ву (таких пам’яток, власне, зовсім нема), бо мають в 
більшій чи меншій мірі місцеві східно-слов’янські озна¬ 
ки. Але загальний фон їхньої мови постійно старо¬ 
слов’янський, а тому відкидати ці пам’ятки при ста¬ 
ро-слов’янських студіях (особливо лексикальних) було б 
зовсім не науковим. 

Вивчення місцевих східно-слов’янських рис в стар¬ 
ших пам’ятках йшло в нашій науці надзвичайно по¬ 
малу. Започаткував це вивчення І. І. Срезневськгт в 
багатьох своїх працях, а головно в „СвкдЬнІя и за¬ 
мітки", Спб. 1867-1881 (див. вище ст. 16) та в 
„Древніе памятники русскаго письма и язика (X- 
XIV в.)“, див. „Извістія" 1861-1863 р. т. X, а друге 
видання в 1882 р. Більш науково 1 в більшому роз¬ 
мірі поставив вивчення східно-слов’янських ознак дав¬ 
ніх пам’яток тоді молодий учений Лл, Соболевський 
в своїх працях: „Изсл'кдованія вь области русской 
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грамматики“, ,,РФВ” 1881 p.f Варшава, та „Очерки 
изь исторіи русскаго язика”, Київ, 1884 р. (відбитка 
з „Универс. Извістія”). Одночасно з цим надзвичай¬ 
но багато причинився до висвітлення питання про 
східно-слов’янські риси в давніх пам’ятках акад. Ягіч 
своєю працею: „Четьіре критико - палеографическїя 
статьи", Спб. 1884 р. (,,Сборник,ь“ т. 33), в котрій 
третю статтю на ст. 74-102 призначено аналізу Га¬ 
лицької Евангелії 1144 р, 1 вперше систематично по¬ 
дано ознаки давньої української мови. Доброму науко¬ 
вому висвітленню цього питання допоміг 1 Ал. Шах- 
матов своєю змістовною рецензією на „Изслідованія” 
Соболевського 1881 р.,—це були „Beitrage zur russi- 
schen Grammatik”, вміщені в „Archiv'* 1883 p. т. VII 
ст. 57-77. А. Соболевський відповів Ягічеві новою 
статтею: „Источники для знакомства с*ь древне-Юев- 
скимь говором'ь”, „ЖМНПр” 1885 р. ч„ 237 ст. 
349-357. Скоро по цьому виходить епохальна праця 
Соболевського: ,,Лекцій по исторіи русскаго язика”, 
перше видання, Київ, 1888 р. На цих працях Со¬ 
болевського та Ягіча зародилася багата література, 
в якій потроху науково висвітлювалося, що саме 
маємо вважати за ознаки східно-слов’янські, а крім 
того, як ці ознаки поділити між мовами українською 
та російською. Надзвичайно цінну рецензію (власне— 
окрему працю) на зазначені праці Соболевського 
дав акад. И, В. Ягичг: „Критическія замітки по 
исторіи русскаго язика”, Спб. 1889 р. 171 ст., 
„Сборник,ь,< т. 46, де багато місця уділено україн¬ 
ським ознакам. Так започаткувалася дуже цінна в 
нашій науці Історична діялектологія, яка дала мож¬ 
ливість Із немалої кількости старо-слов’янських ру¬ 
кописів виділяти східно-слов’янські, а ці останні ді¬ 
лити далі на пам’ятки українські та російські. 

В справі давньої східно-слов’янської діалектології писано 
дуже багато; як помалу йшло виріжневня східно-слов’янських 
ознак, показує Ж. М. Наринський в своїй статті: „Остромиро- 
во Евангеліе хакі памятникь древнерусскаго язика-, яЖМНГ1р“ 
1903 р. ч, 347 кн. V ст. 94-110. Цілу літературу про україн¬ 
ські ознаки аналізує В. Розов в своїй праці: „До старо-руської 
діялектольогії*, „Записки НТШ* 1907 р. т. 77. Добрий опис 
українських ознак та літературу подав й Dr. A. Kolessa; Dia- 
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lectolodsche Merkmale des siidrussisehen Denkmales „2itije 
sv. Savy*, див. 4Arcluv“ 1896 р.т. XVIII ct. 473-523. В цій спра¬ 
ві в останній час появилася цінна праця И. Дурново: Русекиа ру¬ 
кописи XI и XII вв„, каяь памятники старославянскаго язика, 
Лужчословеяскн Филолог* 1924 р. кя. IV і V, Веоград. В бі¬ 
бліографічнім покажчику Ів. Огієнка: .Українська мова", Київ, 
1918 р., на ст. 10-21 дано докладну літературу питання. 

Зазначу ще важяіщі праці, А. КримспШ: Филологія и По- 
гоаинская гнпотеза, „Юезекая Старина* 1898 р. кв. 6 і 9, 
1899 р. кн, 1, 6 1 9 і окремо 1904 р, з доповненням передмо¬ 
ви. А. Соболевскій: Древна-КіевскІй говорь, .Иявістів* 1905 р. 
кн. І ст. 308-323; на цю працю відповів А. Еримскій: Древне- 
КІевсхій говорг, .Извістія* 1906 р. кн. Зет. 368-411. А. Крим¬ 
ський* 1. Деякі нелевні критерії для діялектольогічної кпяснфнка- 
ції старо-руських рукопис!*, „Науковий Збірник* М. Грушев- 
ському, Львів, 1906 р. ст. 91-153. Праці Кримського проти 
тверджень А. Сїбояевського заналіауваа Вол. Возові Трильогія 
проф, А. Кримського, .Записки НТШ* 1907 р. т. 78 ст. 146-171, 

В теперішній час, при добре розвиненім вивчен¬ 
ні окремих давньо-слов’янських пам’яток, місцеві схід¬ 
но-слов’янські ознаки легко виділити, а поза тим зо¬ 
станеться більш-менш чиста старо-слов’янська осно¬ 
ва1, чому при вивченні старо-слов’янської мови не 
можна нехтувати й цих пам’яток. Значна більшість 
цих пам'яток—це пам’ятки українського походження, 
що часом мають дуже виразні місцеві ознаки в своїй 
мові; на жаль тільки, ці пам’ятки з діялектичного по¬ 
гляду, яко пам’ятки українські, досліджені дуже мало, 
а тому спиняюся далі на них трохи докладніше, щоби 
тим покласти початок систематичного досліду україн¬ 
ської мови по пам’ятках ХІ-го віку. 

Східно-слов’янські ознаки2 в пам’ятках ХІ-го віку 
ділю на три групі. 

г. Спільні південні {українські) й північні ознаки 
в мові східно-слов'янських пам'яток XI віку. 

1. Поплутання носових звуків ж, а з чистими оу, 
м, д дуже часте; але єсть пам’ятки, які ж знають дуже 
рідко. 2. Так само часте зникнення слабих глухих. 3. 

1 Див. аазначеву вище на ст. 17 працю Н. Дуряово. 
1 Характеристику ознак подаю якнайкоротше, бо про кож¬ 

ну з цих рис докладно роспозідаю в своїй праці! .Фонетика 
царковно-слов’явїької мови", Варшава, 1927 р. (видання літо- 
графоване). 
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При сполученні з плавним глухий ставиться перед 
ним (тоді як в рецензії болгарській—по hImj; це дуже 
часта ознака. 4. Повноголосні форми на о^о, одо, tp 
трапляються, хоч дуже рідко, 5. Форми з так зв. дру¬ 
гим повноголосом, напр. пьф&ши, дуже часті. 6. По¬ 
чаткове ст.-сл. їє- часом переходить на о-, але рідко; 
цю рису, але дуже рідко, часом можна спіткати 1 в 
пам’ятках південно-слов’янських. 7. Початкове ст.-сл. 
|>а-, дл- часом переходить на |о-, до-. 8. Перед йото¬ 
ваною голосною редуковане и частіше зазначається 
через &: дшкодя. 9. Часті форми з йотованим голосним: 
поклганиіе 1 т. п., часом 1 газі зам. ст.-сл. дз*. 10. За¬ 
мість ст.-сл. ffc, д'Ь (в тих випадках, коли в східно-слов. 
маємо повноголос) часом буває ^с: крсмА. 11. Сполу¬ 
чення dj дуже часто дає ж, а не жд, як в старо-сло¬ 
в’янській. 12. Сполучення tj дає ч, але не часто. 13. 
Епентетичного д уживається скрізь послідовно; форм 
без цього д нема. 14. АЬ1 муж. 1 сер. родів о основ кінчить¬ 
ся на -шь, -шь, тоді як в ст.-сл. тут -омь, -слід. 15. G1 
N3 Ас3 кінчиться на -rfc зам. ст.-сл. а, що ще в 1881 р. 
міцно встановив Соболевський. 16. В прикметниках 
часта коротка стягнена форма на -дго, -ому І др. 17. 
Трапляються форми прикметників на -ан**, напр. кд- 
мднх, зам. ст.-сл. -тЬнї. 18. Sk перед *Ь,и часом позо- 
стається незмінним ґне переходить на або на ст), 
але рідко: дпостод&гк'ки. 19. D1 L1 займенників тое4:, 
собгЬ зам. T£Erfc, ccK'fe. 20. Рг 3і 1 З3, також 1 в Імпер¬ 
фекті надзвичайно часто має -ті (в південно-сло¬ 
в’янській рецензії панує -т*). 21. Імперфект на -ид, 
напр. ешшс зам. ст.-слов. -гкд (бг&аші), не частий. 22. 
Стягнені форми Імперфекта дуже часті (в південно¬ 
слов’янських пам’ятках цих форм менше) 23. Partid- 
pium на д зам. ст.-сл. -xt, напр. идд зам. ндхі. 

2. Південні {українські) ознаки в мові східно-слов'ян¬ 
ських пам'яток XI віку. 

1. Замість ст.-сл. пишеться живе н, але не ча¬ 
сто (проте частіше, як в пам’ятках північних — нов¬ 
городських та псковських — східно-слов’янських). 2. 
Так зване нове *fc (початок зміни е> 1): сгпдскнїє. 3. 
Поплутання «і з н досить часте (це поплутання знає й 
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рецензія сербська). 4, Звук і по шиплячих в пнях 
слів переходить на о: чоловіка, але рідко; зате в за¬ 
кінченнях ця зміна значно частіща; в пам’ятках пів¬ 
нічно-руських вона дуже рідка. 5. Поплутання почат¬ 
кових еу та ви, напр. кхгодано (таке поплутання зна¬ 
ють 1 Інші пам'ятки, напр. сербські, білоруські, псков¬ 
ські, але пізніші). 6. Поплутання ненаголошеного і з 
н. 7. Поплутання ненаголошеного о з »у. 8. Відпад 
початкового и, напр. ко, зма^агді. 9. Появлення н 
перед групою приголосних: нлжд. 10. Передача грець¬ 
кого а через о, напр, олб^Андра в Збірнику 1073 р. 
11. Наближення звуків в та у по голосній, як в Збір¬ 
нику 1073 р.: п|Аудд 1 др. 12. Дуже часте отвердіння 
р (а звідсі часте поплутання її та н по нім), часто 
знане також 1 іншим рецензіям. 13. Редуковане н 
перед йотованою голосною зазначається дуже часто 
через а (частіше, як в пам’ятках північних). 14. По¬ 
мічається й отвердіння шиплячих (хоч в деяких па- 
мятках бачимо, навпаки, зм’ягчення їх). 15. Мягке ц 
досить часте, 16. Сполучення zgj, zdj дають жч, напр. 
дхжча. 17. Зміна кр на до, напр. доитисА (але тут 
1 аналогія слова доістос; риса ця відома й Іншим, 
напр. північним пам^яткам). 18. Зникнення г, напр. 
сор^шж, нзишєтй, тїда, або зазначення його через 

яко результат придихової (як h) вимови його. 
19. Опущення д в таких словах, як 1 т. п. 
20. D1 на -оки, N3 -ове 1 G3 -окі значно частіше, як в 
пам’ятках північних. 21. G1 прикметників на -ого зам. 
ст.-сл. -аго. 22. Зміна закінчення -та в Рг перед на¬ 
ступним н на ти и, а -% и на и и, що вперше довів 
Шахматов в ,,Archiv“ 1883 р. т. VII ст.73-6. 23. В закін¬ 
ченні Рг -£*Г6, -ют& може відпадати -та, досить часто: 
ндрнцд£. 24. Приказовий спосіб на напр. нд^тг, 
як 1 в сучасній живій українській мові; ця риса ча¬ 
ста в болгарських і в др. пам’ятках. 25, Акад. В. Ягіч 
ще в 1884 р. („Четнре критико-палеографическія 
статьи'1, ст. 93-97) настоював, що українською рисою 
треба вважати 1 закінчення Імперфекта -шїтд, -шітс, 
-ШІТА, -Уоуть: оуЕНКАїштд, дотадоута 1 др.; це закінчен¬ 
ня не було тут рисою живої мови, бо прийшло Із па¬ 
м’яток південно-слов’янських. 26. Дослідники підкре- 
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слюють ще, як рису українських пам’яток, форму окре¬ 
мих слів, напр. іїїдг, слд£, свЖдитсдбстБо і др., а Ягіч до¬ 
дає слова шьць, чи гкьркь, сі^йел і др, Інші, не 
зазначені тут ознаки, див, далі при опису мови кож¬ 
ної з окремих пам’яток. 

Але треба підкреслити, що перераховані тут оз¬ 
наки не належать виключно тільки українській рецен¬ 
зії старої церковно-слов'янської мови,— кожна окрема 
риса часом здибується 1 в інших рецензіях. Але че¬ 
рез те, що перераховані тут риси всі стрічаються в 
старих українських пам’ятках і в сучасній живій укра¬ 
їнській мові (крім хиба деяких), відношу їх до рис 
українських. 

у, Північні ознаки в мові східно-слов1 янських палія- 
мок XI віку. 

1, Досить часте поплутання rfc з і (в південних 
пам’ятках таке поплутання значно рідше). 2. Заміна •£ 
через н рідка, тоді як в пам'ятках південних частіша. 
3. Поплутання ц 1 ч дуже часте (в укр. пам’ятках 
рідке). 4. Сполучення zgj, zdj дають жг, а не ст.-ел. жд. 

Оце найголовніщі ознаки місцевої мови в східно¬ 
слов’янських пам’ятках ХІ-го віку; правда, деякі з цих 
ознак знаходимо 1 в інших рецензіях, напр. в півден¬ 
но-слов’янських, Звичайно буває так, що цих ознак 
не багато в кожній окремій пам’ятці,—вони виступа¬ 
ють тут лише як рідкі винятки на загальнім старо¬ 
слов’янськім фоні, чому й цих пам’яток не треба від¬ 
кидати при вивченні старо-слов’янської мови. 

І. Старо-слов’янська мова української редакції. 

1. Остромнрова Євангелія. 

До числа тих джерел, з яких досліджуємо старо¬ 
слов’янську мову, треба непремінно віднести й ОЄ, 
про що твердив ще в 1843 р. А. X. Востоков: „язьїкь 
сего Евангелія можно назвать по преимуществу цер- 
ковно-словенским-ь". Правда, пам’ятка ця має бага¬ 
тенько східно-слов’янських ознак, відмінних від мови 
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старо-слов’янської, але поза цими ознаками, які тепер 
не трудно виділити, мова ОЄ уявляє з себе ту старо¬ 
слов’янську мову, яку ми знаємо з болгарських пам’я¬ 
ток. Через це при дослідах старо-слов’янської мови не 
можна оминати й ОЄ1. 

Велика цінність цеі пам'ятки перше всього в тім, 
що вона датована. Це єдина поміж усіма іншими дав¬ 
нішими пам’ятка, що має т. зв. книжковий літопис. 
А саме, на останнім 294 листі Євангелії дрібним пись¬ 
мом писар записав, що він Написані єулш сі, рлиу еж’ию 
HAffYiHOy ГДЦрву К* "крфЕННИ ИОСИфі* Д МИ^МКЇІ ОСТроМИр 

клнзокоу *Жфоу изАШиу кіндзу* Сам Ізяслав правив 
в Київі, ajOcTpoMHpa послав до Новгорода. й$% Гри- 
гории дндко—читаємо далі, — поуд^і писати мцд окта 
"кд д оконьул мцд мдига ьг Іії, цеб-то Євангелію писав 
він 6 місяців 1 22 дні. 

Декільки віків перебувала наша пам’ятка в Нов¬ 
городі, в Софійській катедрі, про що говорить І при¬ 
писка XVI в. на 1-м листі рукопису: Єуадіе хоф'Ьнсікн 
дпрдко. Пізніще, але коли саме й як —■ докладно того 
не знаємо, Остромирова Євангелія перейшла до Мос¬ 
кви 1 зберігалася там в ризниці Воскресенської двір- 
цевої церкви. З наказу царя Петра І О Є відіслали 
13 листопада 1720 року до Петрограду, до царського 
двірця. Під час Катерини II цінна ця Євангелія ва¬ 
лялася в її гардеробі1, де її й знайшов по смерті ца¬ 
риці Я. Дружинин. Дорогоцінну пам’ятку Дружинин 
в 1806 р. віддав Олександрові І, а той наказав збе¬ 
рігати її в Петроградській Публичній Бібліотеці (тепер 
Державна Публична Бібліотека). І з того часу ОЄ ста¬ 
ла приступною для наукових дослідів. 

ОЄ—це Євангелія-апракос; вона писана великим 
на 6-7 шш високим роскішним уставним письмом; 
крім цього письма тут вживається ще й уставу се¬ 
реднього — для заголовків; післямову написано уста- 

( 1 Першим чи не Лескин почав твердити, що Об не єсть 
пам’ятка старо-слов'янської мови; тверджень Лескнна не при- 
няли А. Соболевський, А. Шаіматов і др. 

1 3 вимог суворої цензури Ол. Востоков а цім місці зму¬ 
шений був слово ,вь гардеробі" аамінити на ,вь покоягь-, 
див. ст. І його передмови до видання 1843 р. 
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вом дрібним; можливо, що письмо ОЄ передає гра¬ 
фічні манери доби ще царя Симеона. Рукопис має 294 
листи великого розміру, 36X29 cm, — це найбільший 
розмір серед усіх пам'яток ХІ-го віку; писано в два 
стовпці, по 18 рядків на сторінці. В середині книжки 
на 3 листках уміщено мініятюри євангелистів Івана, 
Луки, Марка, а два листи лишено порожніми, тому 
писаних листів 289. Заставки та Іниціяли покрито 
золотом або фарбами—зеленою, блакитною, червоною 
й білою. Азбука ОЄ складається аж з 46 буков. В де¬ 
яких місцях пергамен такий тонкий, що написане 
просвічується на другий бік (пор., напр., л. 228). 

Докладний палеографічний аналіз письма ОЄ, 
який зробив недавно Н. Каринський, виявив, що ОЄ 
писали два писарі: перший написав лл. 2-24 єван¬ 
гельського тексту 1 золоті заголовки в цілій книзі 
(крім п’яти зшитків), а другий—лл. 25-294 тексту, 
заголовки та синаксар чорнилом, він же зробив 1 за¬ 
пис. Перший писар писав не багато, бо був, здаєть¬ 
ся, фахівцем художником; він менше знався на тра¬ 
диційній церковній вимові 1 тому вніс до свого пи¬ 
сання багатенько жизих ознак своєї мови. Другий пи¬ 
сар, діякон Григорій, був писарем фахівцем, добре 
досвідченим в своїй праці. Але обидва писарі писали 
в можливо однаковім стилі, розлінівка зшитків у них 
одна (по 18 рядків на сторінці), писали в два стовп¬ 
ці; правда, ближчий аналіз таки виявляє, що форма 
літер у двох писарів не однакова (пор., напр., літери 
З, є, w І др.). Був ще й третій працівник коло ОЄ,— 
він написав заголовки золотом в п’яти зшитках, а са¬ 
ме—на лл. 21-406 1 131-1546; він же робив написи на 
мініятюрах (де знаходимо й письмо під лінією); зда¬ 
ється, що був це фахівець орнаментатор. 

Проаналізувавши в 1908 р. ОЄ що до її мови й 
правопису, академик Ф. Фортунатов прийшов ще тоді до 
такого самого висновку, який дає й аналіз палеогра¬ 
фічний: ОЄ писали два писарі І кожний з них три¬ 
мався своїх правописних звичок; так, напр., 1-й пи¬ 
сар писав по-живому глухий перед плавним, тоді як 
2-й писав ці форми по ст.-сл. зразку; 1-й писар зно¬ 
ву таки вживав живих форм Імперфекта на -гад- (напр. 
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шдіш), тоді як 2-й писав їх з ст.-слов. (к'Ьдше) ї т. 
п. Взагалі кидається в вічі, що перший писар вніс 
до своєї праці чимало східно-слов’янських форм, тоді 
як другий писар надзвичайно пильно копіював свій 
болгарський оригінал. Академик Фортунатов прийшов 
до такого висновку про той оригінал, з якого спису¬ 
вав свою Євангелію діякон Григорій: „Оригиналомі 
для листові 2-24 Остромирова євангелія служилі 
русскій списокі старо-славянскаго апракоснаго єван¬ 
гелія* 1 *, а вс£ прочіе листьі нашего памятника списа- 
нн сі другого оригинала, которьімі бнла, надо ду¬ 
мать, старославянская рукопись. Такимі образомі за 
первнми 23-мя листами текста Остромирова єванге¬ 
лія перед нами открьівается другой русскій списокі 
євангелія, которьій ві свою очередь приводить нась 
кь старославянской рукописи, отличавшейся по н&- 
которнмі признакамь оть старославянскаго оригина¬ 
ла, служившаго для прочихь листові памятника"3. 
До такого висновку прийшов Фортунатов по деталь¬ 
нім аналізі мови та правопису цих двох частин ОЄ: 
вони тут ріжні. І це можливо, бо ж в Київі напевне 
були й до того списки Євангелія; не виясненим тіль¬ 
ки лишається, чого саме Григорію довелося списува¬ 
ти з двох оригіналів. 

Оригінал у діякона Григорія для листів 25-294 був 
болгарський, але він не по-рабському списував з ньо¬ 
го. Як догадується Н. Наринський, в той час Єван¬ 
гелію звичайно напівспівали3, співали з місцевою 
церковною вимовою, а тому Григорій І вніс до свого 
списку живі ознаки східно-слов’янської мови, напр. 
заміну юса великого через су. Цю гіпотезу Наринсько¬ 
го можна приняти хиба до певної міри, бо ж лиша¬ 
ється не виясненим, чому, скажемо, діякон Григорій, 
при живій вимові, не писав и замість »fc. 

ОЄ до недавна рахували найстаршою новгород¬ 
ською пам’яткою, а діякона Григорія — новгородцем. 

1 Крім цього, оригінал, з якого списувано цю частину, був 
написаний двома руками. 

1 Сборнигь статей В. И. Ламанекому, Спб. 1908 р. ч, II 
ст. 1453. 

8 На л. 140 дійсно позоеталися Й нотні значки; див. знимок. 
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Основою для такого твердження звичайно служать 
приписки на полях ОЄ, в яких знати новгородські 
ознаки; так, напр., на л. 11 знаходимо приписку: 
а коньуь, а міна ц та ч — це ознака новгородського 
говору. Н. Волков в 1897 р. занявся спеціяльно пи¬ 
танням про походження діякона Григорія, 1 прийшов 
до висновку, що він був киянин, 1 що ОЄ написано 
в Київі, цеб-то, що ця пам’ятка—київського походжен¬ 
ня. Волков перевірив приписку «се коньуь» по ори¬ 
гіналу 1 переконався, що її написано значно пізніще, 
десь в XIII-XIV* віці, написав якийсь новгородський 
священник, а сам напис зроблено по підчищеному. Усі 
давні дійсно новгородські пам’ятки мають характерну 
ознаку новгородської мови,—поплутання ц та ч, а між 
тим в ОЄ ні в його тексті, ні в кінцевім книжковім 
літопису нема ані одної новгородської риси, а це ви¬ 
разно говорить про те, що ОЄ—це пам’ятка не нов¬ 
городська. 

Григорій був певне діяконом при домовій княжій 
церкві в Київ!, 1 тут 1 написав Євангелію з доручення 
Остромира. Письменність в Новгороді почалася пізні¬ 
ще, як в Київі, і тому на перших порах книжки для 
Новгорода звичайно доставлялися з Київа. Та й нов¬ 
городське письмо ХІ-го віку, поскільки ми його зна¬ 
ємо, не похоже на письмо ОЄ,—воно не таке велич¬ 
не й не таке читке. Лише з XII 1-го віку появляють¬ 
ся в Новгороді писарі, що пишуть великим читким 
уставом. 

Думка Н. Волкова про київське походження ОЄ 
вже принялася в науковій літературі; один з найкра¬ 
щих сучасних словістів, акад. Ол. Соболевський пише 
про ОЄ, що воно „написано, в^роятно, &ь Кіевй1. 

З головніщих правописних ознак зазначу такі. 1. 
Йотовані голосні м, іє, ю, іа, № вживаються скрізь 
більш-менш послідовно. 2. Значка кг вживається скрізь 
правильно, але часом зам. іе ставиться f; цікаво, що 
те початкове іє, яке в східно-слов’янських мовах пе- 

1 .Богоеловская ЗнциклопедІя" 1909 р. т. X ст. 217-218. 
Правда, В. Н. Щепкив в „Slavia* 1928 р. t._VI ст. 750 ще на¬ 
стоює на новгородськім походженні Євангелії. 
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рейшло на Оу тут звичайно передається через f, напр.; 
еціе, (що, £д*ка 1 др.; часом зам. ш ставиться г з над¬ 
рядковим, значком зверху; деколи ш ставиться й по 
приголосних: ьі ніємд, ієлмієтч і др., але ніколи по jj. 

3. Часом йотації при а не зазначається: темьнаа 293в, 
покллиню 45а, yaahha 1 др. 4. Панує н, замість нього в 
кінці рядка може бути і; ї рідке. 5. Рідке из. 6. В 2-й 
частині ОЄ (з л. 25 починаючи) ffc досить частенько 
ставиться по південно-слов’янській (глаголицькій) тра¬ 
диції замість и, напр.: тксі, по«*ішл'Ьєт£, к&сЖкі, сидд 
nT-t 90г, G1 июн*к 2386 І др.: це ж буває ще в фор¬ 
мах Імперфекта: молодше, ткорідші і др., а також в 
прикметниках: клнжан^дго (при елижйншго), кішшгклго 
1 др.; цікаво, що в І ч. ОЄ з цього явища нема ані 
одного прикладу. 7. Панує оу, але в кінці рядка (рід¬ 
ко в середині) може бути й V. 8. Постійно пишеться 
ці, а шт дуже рідке. 9. Цифру 6 звичайно зазнача¬ 
ється через s, але три рази єсть 1 друга форма ?. 10. 
Надрядковий значок має ріжну форму: ° • ' \ др., а 
ставиться для зазначення: а, м’ягкости голосного чи 
приголосного, б. пропуска % ь, і в. між двома приго¬ 
лосними. 1 і. Панує титло з кінцями додолу ^ доб- 

ге чи коротше. 12. Яко знака розділового скрізь ужи¬ 
то серединної крапки; початок рубрики зазначається 
двокрапкою. 13. Стишиця найріжніщої форми: X + 
V — і ДР- (див. знимки). ІЗ. На л. 1406 в долішній 
половині євангельського тексту вміщено нотні крюко¬ 
ві значки (див. знимок), писані чорнилом; а на л. 
2і1в,г в фразі: о слокЕир клагода|тЙ. ис^одлфи|и^ 
нз суєті іїєго над рядком кендемою " а під рядком (в 
еусті юго) придихом 1 теж зазначено нотні значки, 
тут уже циноброю. Ці нотні значки (в виданні Савин- 
кова їх нема або передано не все) показують, що 
вдавнину Євангелію в церкві справді співали. 14. Тре¬ 
ба зазначити загальну рису в пам’ятці: т. зв. рубри¬ 
ки (пояснення до євангельських читань) та коліндар 
написані не так пильно, як євангельський текст; так 
само й правопис тут не додержується правильно. 

В ОЄ знаходимо ось такі особливості Київської 
мови ХІ-го віку. 1. Поплутання носових звуків ж, а 
з чистими оу, га (а, а), а саме: оу зам, ж маємо 40 
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раз, а навпаки ж зам. оу 62 рази; ю зам. № 150 раз, 
а ^ зам. м 65 раз. 2. При сполученні з плавними 
глухий стоїть перед ними: Бьруд 12, нспа^ед 24, тхргА- 
никомя 9, n/ifCT* 11, ипіхлниіл 10 1 т. п.,- більше 200 
прикладів (а прикладів, коли глухий стоїть по плав¬ 
нім, більше 270, все в другій частині ОЄ). 3. Повно¬ 
голосних форм тільки три1: дві в післяслові: нок-tro- 
род'Ь 294 та Володимир 294 1 одна в коліндарі: пе^егх- 

нжбх 265; але форм т, зв. другого повноголосу не 
мало: зально, скярш, мхдхба 1 т. п. 4. Вказівкою на по¬ 
плутання 'Ь з и тут може до певної міри бути тіль¬ 
ки к*ЬдгЬ 289г зам. виді’. 5, Замість жд 34 рази ма¬ 
ємо ж, иапр.: при^ожж 23, пр'Ьжї 52, рожАЖоусл 251, ро- 
женхін 8, рожьство 216, тлкожі 13 1 т. п. 6, Тверде р: 
Еоурд 244, ллзлрд 96, шлрл 184, длтдрд 278, фїкрудрд 264, 
илздрднин* 112, ЕГнрл!/¥> 113, оуддрднт! 275 1 др. 7. М’яг- 
ке ц: конАЦА, отлца 1 т. п. 8. Форми нціхдхше 65г, 
ифАдіше 99а, тут ці зам. ш, 9. Зникнення д в слові 
«мда 19. 10. G1 та Na слів жін. роду на -Ж зам. ст¬ 
ел. а: йціді 12в 1 др., кдпл*Ь 160а. 11. Форми при¬ 
кметників на -ан*а зам. ст.-сл. -4т: каманх 12а, трьндот 
1836, Едгарднж 183а 1 др. 12. Рг 3і 1 3і кінчиться по¬ 
стійно на -та: дшшита 60, рЕК&ТА 69 і т. п.; -та в цім 
випадку лише 4 рази. 13. Зникнення -ть в закінчен¬ 
ні Рг 3і -ета: напише 294, іе 53. 56. 14. Приказовий 
спосіб на -гЬте частий (він панує в живій українській 
мові): еїзеед'Ьте 32, йдіте 186, ндіма 48г, рапаціітЕ 
20г, йціІте 60а 1 др. 15. Імперфект на -ш~ зам. ст.- 
сл. -ід-, напр.: еш^& Зг, идшше 15г, жнкгмшс 9в, ві¬ 
дший 24г 1 др. 16. Поплутання »у з ех, напр.: ста оу 
HHjf* 250а (Зогр. І Мар. Єв. мають тут ка). Головніщих 
місцевих ознак, таких як повноголос або (і]>ж, в єван¬ 
гельськім тексті зовсім нема; взагалі, післямова й ко- 
ліндар мають більше місцевих рис, як сам євангель¬ 
ський текст, що бачимо 1 в Інших подібних пам’ятках. 

З Інших ознак мови зазначу. 1. Дуже правильне 
вживання звуків % ь, чим ОЄ займає помітне стано¬ 
вище серед Інших пам’яток; слабі *, а часом опуска- 

1 В 06 знаходимо 15 разі: СХрЕЕрО, СХрЕБрЬНИКХ і под., 
але туг, здавться, X поставлено по С тільки з правописної звич¬ 
ки ставити його при вбігу двох приголосних. 
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ються в 1-й частині (перші 16 листів), але в 2-й ча¬ 
стині пропуск рідкий (чи не в трох тільки словах); 
пропуск глухого часто зазначається надрядковим знач¬ 
ком; на кінці слів %, ь звичайно не опускається; во¬ 
калізації сильних *, ь на о, £ ОЄ не знає. 2. Перед 
йотованою приголосною постійно знаходимо и: дкніе, 

кнієши 1 т. п„ а & в такім випадкові тільки раз; 
215г. 3. Поплутання £ з тут майже нема, 

бо поза гштй 26в інші приклади невиразні. 4, Звука 
s тут нема, єсть тільки цифра s. 5. Епентетичне л 
ставиться скрізь надзвичайно послідовно, що можна 
віднести також до ознак східно-словянських. 6. Sk 
перед Ж, и 14 раз дає гг 1 12 раз 7. Один раз 
маємо дієїменник на -та зам. -тн в слові наішнита 2136. 

Література про ОЄ велика й солідна. Роспочав її 
Ол. Востоков, котрий вже з 1814 року працював над 
цею пам’яткою, на котрій виросло його епохальне 
„Разсужденіе о словенском’ь язьїкіь" 1820 року. Вос¬ 
токов не припиняв своїх праць над ОЄ І готував йо¬ 
го до друку, але стрів на цій дорозі багато перешкод, 
бо св. Синод не дозволяв йому видати цього давньо¬ 
го Євангелія, текст якого має багато відмін від су¬ 
часного. Дуже довго тяглася справа, 1 тільки заступ¬ 
ництво московського митрополита Филарета врятува¬ 
ло справу, 1 труд Востокова в 1843 р. побачив світ; 
це було; „Остромирово Євангеліє 1056-1057 года". 
Видання рядок в рядок 1 сторінка в сторінку наслі¬ 
дує оригінал (правда, не мало помилок, див. їх у Ко- 
зловського), а рівнобіжно дано й грецький давній 
текст; в книжці багато знимків з оригіналу. Працю 
видрукувано осібним шрифтом, близьким до письма 
ОЄ. В кінці видання дано; „Грамматическія правила 
словенскаго язнка, извлеченния изт> Остромирова 
Евангелія" ст. 1-37, дуже цінні для свого часу, на 
самім кінці „Словоуказатель" ст. 39-315, де дано по¬ 
яснення слів 1 форм, при словах 1 їх грецький ори¬ 
гінал. Назву Євангелії „Остромирова" дав Востоков. 
Рецензію на труд Востокова написав Ф. Мтлошич: 
Ostromirs Evangelium, „Wiener Jahrbiicher der Lite- 
ratur“ 1847 p,( Відень, т. 119 ст. 1-39- 
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Праця Ол. Востокова була епохальною, І тому 
довго про ОЄ не появлялося великих праць. В 1853 р. 
у Празі Вяч. Гачка видав ОЄ для популярного вжит¬ 
ку, зо змінами в правопису; видання для наукових 
занять зовсім не годиться: „Скатоіє Єбангмиіє по Остро- 
мирокоу «пишу. Изддниіє вЛІрКЛАБА Гднкхі. ИжДГШНИІбМб 
иЗдателекхімл. П_рлз'|?. 1853“, ст. ХІІ+206 іп 16“. Пе¬ 
редмову до видання дано на п’яти мозах: чеській, ро¬ 
сійській, болгарській, польській 1 сербській. Танка над 
багатьма словами поставив новий російський (sic!) 
акцент, що зовсім невідповідає для пам’ятки ХІ-го ві¬ 
ку, та ще Київської. — Г. Д. Филимоновь: Дополни- 
тельньїя свідінія обь исторіи Остромирова Єванге¬ 
лія, „Літописи Русской Литературьі и Древностей*\ 
М. 1859 р. т. 1,ст. 145-149,—як ОЄ перейшла з Мо¬ 
скви до Петрограду.—/(. Д*. Герць'. Миніатюрн Остро- 
мірова Євангелія, „Літописи**, М. 1861 р. т. III ст. 3- 
5.—И. И. Срезневскій: Древніе памятники русскаго 
письма и язьїка, „Извістія" 1861-1863 р.,^ст. 21-23 
опис І ст. 416-419 записи, спис знимків.—Й ого ж: 
Древніе славянскіе памятники юсоваго письма, 1868 р., 
„Сборникь" т. З ст. 176-179.—Його ж: Славяно-рус- 
ская палеографія, Спб. 1885 р. ст. 104-111, опис мови й 
цисьма.—„Остромірово Євангеліє 1056-1057 года, хра- 
нящееся вь Императорской Публичной Библіотекі. Иж- 
дивеніемь С.-Петербургскаго купца Нльи Савннкова'\ 
Спб. 1883 р., -роскішне фотолітографічне видання, в 
натуральну величину, редакція - догляд академика А. 
Бичкова; на жаль, в виданні єсть помилки, напр. 
надрядкові значки передано не всі; видання появило¬ 
ся в світ в обмеженім числі екземплярів. Рец. П, 
Сирку в „Извістія Спб. Славянскаго Благотворитель- 
наго Общества" 1885 р. ст. 35. Через 6 років, в р. 
1889-м це видання повторено вдруге.—77. И. Савваи- 
пювьш. Обь изданіи Остромирова Євангелія и о содій- 
ствій Московскаго Митрополита Филарета випуску вь 
свігь зтого изданія, „Чтенія в*ь Общ. Любит. Дух. 
Просвіщеній" 1884 р. т. II ст. 109-156, — тут видру¬ 
кувано цілу справу, як Востоков друкував ОЄ.—М. М. 
КозловскІй: Изслідованіе о язнкі Остромирова Єван¬ 
гелія, Спб. 1885 р. ст. 1-127, „Изслідованія по рус- 
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скому язику", Спб. 1895 р. т, І, дано й усі поправки 
до видання Востокова. Рец. //. Шляхова в „Извістія 
Спб. Славянскаго Благотворительнаго Общества" 
1885 р. ст. 454-457; А. Соболевського, „ЖМНПр" 
1886 р. ч. 243 ст. 172-178, січень; див. ще поправки 
Н. Каринського в „ЖМНПр" 1903 р. ч. 347 ст. 103- 
103. — А. Шахматовь і В. Щепшшьі Оеобенности 
язьша Остромирова Евангелія, де яко доповнення до 
російського перекладу праці А. Лескина: Грамматика 
старославянскаго язика, М. 1890 р., ст. 155-192. — 
Графо Н. С. Лапской: Кь исторіи Остромирова Еван¬ 
гелія, замітка, „Русская Старина" 1891 р. кн. І 
т. 79.—7/. Волковь: О не-новгородскомт» происхожде- 
ніи Діакона Григорія, писца Остромирова Евангелія, 
«ЖММПр» 1897 р. кн. ХИ ст. 443-446.—Н. М. Дд- 
ринскій: Остромирово Евангеліе как"ь памятникт» древ- 
нерусскаго язика, «ЖМНПр» 1903 р, ч. 347 кн. V 
ст. 94-110,—Ф. О. Фортунатовь: Составі» Остроми¬ 
рова Евангелія, „Сборникь статей, посвященних-ь по- 
читателями академику и заслуженному професору В. 
И. Ламанскому", Спб. 1908 р. ч. II ст. 1416-1479; 
замітка N. в „Rocznik Slawistyczny" 1909 р. т. II 
ст. 261-262; рец. Diels, див. „Archiv" 1910 р. 
т.XXXII ст. 249-250.—Я. М. І(аринскій: Письмо Остро¬ 
мирова Евангелія, „С6орник*ь Россійской Публичной 
Библіотеки", 1920 р., т. І.—Я. М. Даринскій: Образ- 
цн письма древнейшего периода истории русской кни¬ 
ги, Ленинград, 1925 р. ст. 9-10,—палеографічний ана¬ 
ліз пам’ятки, а на табл. 1-5 дано добрі фотографічні 
знимки в натуральну величину. 

2. Збірник Святослава 1073 р. 

Збірник Святослава Ярославовича — це великий 
пергаменовий рукопис, що складається з 266 листів, 
розміром 35X25 cm, по 29 рядків в два стовпці на 
кожній сторінці. Заголовок Збірника такий: С*кор от* 
мног* оц&*т*лкокднига О НЕрДЗОулШШИ^* СЛОК(С&у%*К* єудг- 
ГГЛИН'И К» ДЇЇД'Ь Н Б* HH'tjf* КНИГД^*-К*К^ДТ*^4 СХЛОЖШЬІ 
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іід ламать н на готом отхк'Ьт*. Повстав Збірник яко 
слов’янський переклад з грецького оригіналу IX в., 
який (переклад) зроблено в X віці для болгарського 
царя Симеона; наша пам’ятка—це копія з цього бол¬ 
гарського перекладу. На л. 263в читаємо: В% л’кто- 
£$ПА* НАПИСІ ЇЦМННї ДИАКї НЗЕОрАНИКЇ СА- КІЛНК®руМ®у КНА- 

3W стошкву. Але треба зазначити, що в цім напису 
все, зачинаючи від слова їшаніії 1 до кінця написано 
на витертому, тільки рік писаний на чистому. В 
1073 р. князя Ізяслава вигнано з Київа, а велико- 
княжеський престіл заняв з 22 березня Святослав; 
тому може правдиве припущення Шевирева, що „ руко¬ 
пис ь первоначально писана бьша для Изяслава, по¬ 
томи уже досталась она Святославу, которнй и при- 
казалг повторить ту же подпись вн началі рукопи¬ 
си, гді его имя читается не по скобленному, и гд£ 
(цеб-то на передній стороні 1-го л.) изображень онь 
сам'ь со вс^м*ь своимь семейством*ь" \ 

Книжка ділиться на дві частині: І лл. 1-122 1 II 
лл. 123-266; в першій частині перед початком тексту 
загублено 2 листи оглаву; or лав II ч. дано на лл. 123- 
127. На книжку не шкодовано грошей: писано її на 
доброму тонкому білому пергамені, писано дуже гар¬ 
ним уставним письмом, на 4 mm високим. Книжка 
на початку кождої части роскішно прикрашена. В ЗС 
знаходимо такі мініятюри на окремих сторінках: 1. На 

1 Горскій и Пееоструевгі О писані е, II. 2 ст. 367.—В пра¬ 
ці „Образци письма* 1925 р. на ст. 11 Н. Каринський не по¬ 
годжується з таким поясненням і дає інше. Справа в тому, що 
аналіз письма показує, що ла підчищеному писав той самий 
перший писар, а не інша особа} тому Каринський виставляє 
таке пояснення: .Первнй писец сяачала спнеал небольшую за- 
пиеь Симеоновского Сборника, в которой могло бьсть указаяне 
на писца-болгарина и царя Симеона, а второй писец, перепнсн- 
вая вслед за ним стихотворение, написаи похвалу Симеону с 
болгарского подлинника (Велигьїи в царіхі, царь Симеонь), 
как ми чнтаем ее в спнеке 1446 г. Затем решено било, в виду 
нзготовлеяия изображений кн. Святослава и его семейетва, 
вместо »цар%хь царь Симеонь" поставить имя русекого княая 
и вместе имя болгарского переписчиха замовить имеяем рус¬ 
екого, Соответствующие поправки и били сдЬлани главним!. 
пиецом рукописи 1073 г„ писавшими запиоь и ответственннн 
за всю работу*. 

8 
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л. 1_князь Святослав з жінкою та з дітьми, зверху 
їх ймення: ГїлЖбї* ОЛЬГ*- дад* мрослдк*. кнлгм- 
нн* стомдкі. 2. Благословляючий Христос, малюнок 
дуже витертий. 3. На л. З, л. 36, 128 1 1286—на кож¬ 
нім церква з рядами святих. 4. На л. 26 роскішна 
рама, а в середині запис. Усі ці 7 малюнків роскїшно 
прикрашені по боках павами та Іншими птахами. По¬ 
чаткові сторінки тексту кожної частини, цеб-то л. 4 1 
129 мають роскішні заставки, а в них заголовки; 
текст на цих сторінках писано циноброю 1 покрито 
золотом. Крім цього, на л. 2506-251 на маргінесах 
вміщено малюнки 12 зодіяків в фарбах, а лл. 2636- 
264 прикрашені золотом; на л. 62 малюнок чорни¬ 
лом якоїсь святої, чи не пізніщий. На цих усіх ма¬ 
люнках багато ріжних фарб та золота. Мініятюри, 
особливо перша, як датовані, мають величезну вар¬ 
тість для Історії мистецтва. 

Писали Збірника два писарі: перший написав лл. 
1-86 (до половини 15 рядка 1-го стовпця) та 264- 
2656 (запис), а другий—лл. 86-2636; л. 1276 був по¬ 
рожнім І дописаний десь в XV віці. Письмо другого 
писаря часом трохи похилене вправо. Хоч 36. 1073 р. 
писали два писарі, але вони пильнували писати по 
можливості одним стилем,—письмо вийшло дуже по¬ 
дібне в цілій книзі (хоч ріжниця в писанні окремих 
буков проте досить помітна). Перший писар був, пев¬ 
не, старшим, чому він 1 запис зробив; був це їшдннг 
дндкї1. Другий писар писав вільніще від першого, 
вживаючи буков ріжної форми. 

Крім списку 1073 р. відомі ще два списки ЗС; 
перший—1403 р„ на 164 листи, пергаменовий, пере¬ 
писав його в Москві в Андрониківськім манастирі 
грішний Онфим; це дуже точна копія з списку 1073 р., 
навіть з його помилками, зроблена за митрополита 
Кипріяна; переховувався в Синодальній Бібліотеці в 

1 Слово ДНАКІ Я розумію як диякон; в ЗС на л. 52в.г. 

читаємо: сльїшншн ко димид глштд: нуштнн Кї покдмнни. 
Тут ясно, що ДНМКї це — диякон. Та Й в Науках 

Кирила Єрусалимського гр. §tdxovo<; перекладено словом ДНАК£ 
2096. 
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Москві № 275, тепер в Історичнім Музеї. Але цікаво, 
що в цім спискові наша пам'ятка зветься „Око цер- 
ковноє“. Другий список належав Кирило-БІлозерсько- 
му манастирю, має той самий заголовок: Око ц&коеное 
илн гок^ліпЕ raKfATtyfe Ш стму шць; список 1519 р., має 
269 листів in f; в кінці його читаємо: Йош^енТб»» рд- 
ЕД КИМ tljllHOP,|i*kra ИНОКА НГНАГА НА (ПДСЕНЇЄ дши* г^&шнми 

иижицд ііАписА соео^ник* £ни. Відома ще копія Збірника 
1073 р., яку дуже добре зробив в 1819 р. Ол. Ратшин 
для гр. Румянцова. 

ЗС — це дуже цінна пам’ятка не тільки що до 
свого змісту,—це перша старо-слов’янська духовна ен¬ 
циклопедія, — але й мови, бо ознаки живої київської 
мови ХІ-го віку вдерлися сюди досить помітно. 

ЗС 1073 р. знайшов 10 червня 1817 р. в св. 
Воскресенськім Ново-Єрусалимськім манастирі коло 
Москви (Звенигородський повіт) відомий учений сво¬ 
го часу Калайдович, знайшов його „вь кучі книгь 
неважньїхь и покрьітьіхь пилью вь утлу монастьгр- 
скомь"1. Воскресенський манастир заснував в 1656 р. 
патріярх Никон, 1 наш збірник був в його бібліотеці. 
В Ново-Єрусалимськім манастирі Збірник (під неправ¬ 
дивим заголовком: „Сборникь или нравоученіе изь 
книгь Соломоновьіхь") переховувався до 29 серпня 
1834 р.( а з цього часу його віддано до Синодальної 
Бібліотеки в Москві, де він 1 зберігався під >6 31; те¬ 
пер пам’ятка знаходиться в Історичнім Музеї в Мос¬ 
кві. Перший листок Збірника, з малюнком великокня- 
жеської сем’ї, зберігався в Архиві Мін. Закорд. Справ 
в Москві. 

Заходи про видання ЗС 1073 р. роспочалися ще 
з року його віднайдення; над цим працювали гр. Н. 
Румянцов, Калайдович І Востоков, але з їхніх заходів 
нічого не вийшло. І тільки О. Волинський в 1856 р. 
роспочав це видання на кошти болгарина І. Н. Ден- 
коглу; справа проволікалася надзвичайно, 1 Бодянський 
встиг видати лише 74 листи Збірника, що складає 
23 друковані аркуші. Смерть Волинського (1877 р.) 
припинила це видання, кінець приготовленого руко- 

1 Е. Барсоиг, див. „Чтенія* 1683 р, к*. 4 ст. П, 
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пису загубили, і лише в 1883 р. світ побачив нарешті 
тільки те, що видрукував Бодянський. 

Не багато краща доля випала й другому видан¬ 
ню, В кінці 1877 року відомий Історик України Г. Кар- 
пов (+ 1890 р.) запропонував новозаснованому тоді 
„Обществу Любителей Древней Письменности" вида¬ 
ти ЗС 1073 р. „nocpeACTBOMij свктописи, или иньгмь 
тому подобннмь способом^, черга вь чергу, ни вь 
чемь не отступая оть подлинника" * *. Товариство при- 
няло предложення, а потрібні дуже великі кошти на 
видання дав Т. С. Морозов. Друкування роспочали 
весною 1878 р., а на початку 1880 р. видання закін¬ 
чено; це був „Изборникь великаго князя Святосла¬ 
ва Ярославича 1073 года", яко 55 число видань 
„ОЛДП\ Як заявляє редактор видання, Г. Карпов, 
„тексгь Изборника Святослава печатался посред- 
ствомь фотолитографіи, по способу М. И, Алисова" *; 
видано тільки 360 примірників. Це коштовне видан¬ 
ня, яке дуже допомогло вивченню цеї цінної пам’ят¬ 
ки. На жаль тільки, видання не вдалося так, як хо¬ 
тілося, бо забули за найпильніщу техничну коректу. 
Ол. Шахматов порівняв це „фотолітографічне" видан¬ 
ня з оригіналом 1 свої висновки оголосив в „Archiv" 
3882 р. т. VI ст. 590-597 під назвою: „Zur Textkritik 
des Codex Sviatoslai vom J. 1073 nach der photoll- 
thographfischen Ausgabe"3. Як показав Шахматов, ви¬ 
дання Г. Карпова передає загальний характер оригі¬ 
налу досить добре, але не передає його буква в бук¬ 
ву, бо має багато недокладностей. Так, чорнильні й 
інші плями та дірочки в пергамені в багатьох місцях 
змінили форму буков. Де-не-де крапки бруду вийшли 
як крапки над буквами. В надрядкових значках вза- 

1 3 передмови до видіння 1880 р., ст. ЇХ. 
* Цікаво, що ве мало дослідників, які вгадують про ви¬ 

даная ЗС 1073 р,„ твердять, що Шахматов дав свої поправки 
в „Archiv* т. VII (а треба—VI); так зазначив, напр., Соболев- 
ський в своїх .Лекціях- вид. З, 1903 р. от. 12, а за ним пішли 
и інші; А. Кримакій: Украинскхя грамматика, М. 1907 р., т. І 
внп. 1 ст. 44, Щ Дурноео, .Записки" 1914 р. (літографовані) 

оо гг* .Нариси а історії укр. мови- 1920 р. 
ст. 22, П. Бузу*: .Нарис Історії укр. мови" 1927 р. ст 18 І др 
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галі багато непослідовиостей,—їх поплутано. Титла 
часом не вийшли, а часом опинилися не на свойому 
місці... В кінці деяких рядків нема потрібного w цеб¬ 
то ву. Єсть випадки, коли опущено цілі слова, а то й 
речення. На маргінесах оригіналу єсть глоси та ува¬ 
ги,—їх не вийшло в виданні. В оригіналі єсть витер¬ 
ті місця, але їх все таки ще можна відчитати, а в ви¬ 
данні вони зовсім не вийшли. Нал. Шв.г в оригіна¬ 
лі перенесено слово так: еез - дяннж» а в виданні 
якимсь дивним способом (недопустима халатність ко¬ 
ректора!) перескочила буква з рядка до рядка, з кін¬ 
ця шпальти в на початок г, 1 вийшло и-здьнні&. Не¬ 
ма докладности також 1 в розставленні знаків розді¬ 
лових. Отже, як бачимо, видання для наукових пале¬ 
ографічно-лінгвістичних дослідів не заступає оригіналу. 

Головніші риси правопису1. 1. Вживається буков 
%\ та м однаково часто. 2. Вживається іііт: дште 16а, 
к£штб 176, ^ошт£мї 176, штідр 416, але й ці дуже 
часте; коли в кінці рядка бракує місця на шт, то пи¬ 
шеться ці, пор. на л. 376 поруч: ок^аціі!?|са 1 ссрдитть. 
3. Надрядковий значок частіще має форму придиха 
тупого чи гострого; ставиться він звичайно на почат¬ 
ковім голоснім слова чи складу, цеб-то в середині сло¬ 
ва постійно ставиться над тею голосною, що йде по 
голосній, незалежно від того, йотована вона чи ні. 4. 
Дуже часто пишеться нейотована голосна там, де че¬ 
кали б йотовану: киаС силоДС 27в, тічил 6а, ееоеяГ 7а; 
придих над нейотованою в цім випадкові майже по¬ 
стійний (але так само часто стоїть він і над йотова¬ 
ною); звичайно, ця нейотованість тут з болгарського 
оригіналу. 5. М’ягкість л та н дуже часто зазначаєть¬ 
ся гачечком справа вгорі: /г, іг. 6. Букви іє вживається 
дуже часто на початку слова чи складу, але не постій¬ 
но; часом іє стоїть 1 по приголосній: гнієеї 28в, 7. 
Частенько знаходимо тут 1 йотований перенесений 

1 Характеристику правопису та мови подаю на основі ана¬ 
лізу фотолітографічного видання 1880 р.; чотири стовпці кожно¬ 
го листа зазначаю так: передньої сторінки а, б, а задньої в, г. 
На жаль, ЗО ще не досліджений докладно яко пам'ятка україн¬ 
ська, хоч такай дослід для Історії української мови надавичаЯ- 
но потрібний. 
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сюди з болгарського оригіналу: i*fc; цього йотованого і 
Інші східно-слов’янські пам’ятки не знають. 8. На 
Л. 356 стрів Я букву А В СЛОВІ БДАШЕ1. 9. Грецьке V 

зазначається не тільки через у, але й через ву: к 
аонаскхін 121 в, ЕЛксулонАскхі 154а, полоуклрпово 2546. 10. 
Часом маємо зазначення через іа, напр. в слові: 
ньінашанин 77г. 11. Часто пишеться аггслх 10а, агге- 
ли 52в. 

Мова ЗС—старо-слов’янська мова, але писар вніс 
сюди дуже багато ознак своєї живої мови. Перерахую 
лише важніщі з них. 

Вокалізм. 1, Поплутання носових з чистими дуже 
часте: пишу 7а, свудх 44в, свуть 44в, yacto 58а. 586, 
уада 29в. 30а. 79в, п^иуа£Таникх 28в. 2. Зникнення сла¬ 
бих єрів так само дуже часте: ксн 5а, 36, нигсто 
15, кто 1506, кннгх 36 1 т. п., пропуск глухого часто 
зазначається паєриком; вокалізація сильних глухих не 
рідка: цікаве слово N1 пртоу-УА 241а. 3. Глухі в спо¬ 
лученні з плавними стоять перед ними: дАрдти 63г, 
длри 9г, схдірд 9г, Жіркьі 33г, па^еоіє 10г, проггі^- 
аоса 8а, »кід'оу 48г, схЕАршлга 8г, сокАрішнніє 10а, 
ЦА^КХБАНОІЄ 35г, ІКХ^КИ 10г, Н£ПХЛНИТА 9г, ЕХ MXAYAHHH 
35а, схл’наце 8а, нд хол’лгіг 265в; форму скіпка чи сіпака 
Ягіч рахує за українськуа, пор. скрАЕьііхін^х 100а; але 
чимало тут 1 форм СТ.-СП.. ТРАПАМ 11 Зв, схм^атн 113г 
1 т. п. 4. Повноголосних форм чимало: ее^едн 35г, ее- 
рЕдишн 38а, корстдкьінмх 49в, полон’ 63в,1 поаона 81а, 
ЕХ полоні 716, ПОАОНАНИКХ 67г, ПОЛОН АННКА1 83в, поло- 
нінх 2646, полоншмх 696, волосате (о надписане звер¬ 
ху) 251а, нрр 162г, сше^д 158в і др.; також: золобЖ 
174г, зхлоеьі 203в. 5. Часом замість і знаходимо и: 
НСЦИЛН Н£ПАОДАНХ«а 1626, ННМАМ КЛАТВА 142а, ДШТЕ иг 
ЕХП^АШАІЄ к то, ними «уть 1506, ниіуин 5а, (камінь) плд- 
менніє 153г, ^дзоуминніє 264а, кидомьіи 29а, га еидхіи 
Е’СА 1496, НАДЕЖДА ЕИДОМА 6а, ЕХ ДЕрДДМН (?) 113г, ЕХ 
кігрн 17в, HA^iwynp 153а 1^ др.; мшуеин 83а; на л. 249а 
поруч: AAAgAH Др’Н£ І ДАЕКСАН д^нне; форма ПО£МШННІ€ 240в. 
240г говорить за поемишиіє, але ця не з посміганніє. 

1 Як що це не помилка в виданні 1880 р, 
* Критическія замітки по нсторін русекаго язика, 1889 р. 

ст. 26. ’ 
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6. Навпаки, часом замість и маємо /ь: гавліен'Ьіє 9в. 
1 їв. 7. Поплутання м та и часте: д^нменьідьі 154а, 
гл(€Т6їккьі 96, вазьмаше шш 154в, град» неправди 104г, 
платолюкаїгд 135а, N3 помшлї 58в, плигали 72а, ти (—тьі) 
87а; це поплутання особливо часте по р, як резуль¬ 
тат його отвердіння: о ЗЕМлдмЖраіи 203в, от^ибаііьштн 
237в, приживлю 1856, ^нвд 251а, т^аїзнаї 92б 1 др. 8. 
Замість fA- часом маємо ^о-, напр.: розвойннка 212г, 
розвонннкаї 986, розгЕтЬкАїетд 1876, £озд*6лн 162б, f®3- 
сулгЬтн 125г, рспдтл І97в, рова (?) 187г, N3 роки 241а, 
G3 рока Евон^а 187в.258а. 9. Поплутання #у та ка: 
бїгодіта 85в, вагодьно 35, вакрАдоу 7 їв, кауннЕньї 95в. 
97в, вау&нема 386, сурдзитн 57а, оуселгатьсА 376, еуселіє- 
ньіи 17а.23б, оусіліен'іи 18а.48в, оу££лжву& 9г І т. п. 10. 
Наближення у до к по голосній: прдудд 60в, дугоустА 
249а 1 ЛБїГіусть 249а, плвбла 7а.74а.237а, пдвала 187г 
1 пдоула 1646, плула 1816.237а, пдулд 187т, (підбила на 
гріх) змьт єкаг^ и ієугд дддмд 209а. 11. Ненаголоше- 
не і часом зазначається через и: алі^днш&єкааґо 1236, 
к'Іграунма 19в, дбнжнтьса 59г, нпнскоупд 150в, нд крнггі: 
1576, нлриушін 11г, нн р&ци (поруч: ні рьцн) 28в; під 
впливом уріетос повстали: доістиса 264в, доіштаа^уеа 
4бв, доіетившсд 28в, урштннга 59а, уріштення 46в, 
доіитнимА 58г. 12. Ненаголошене о бренить як у\ 
оуЕккьрннласА 28г, еуунЕТнвашесА 386, також в АЬ1: божь- 

сі$№ сило№ 2456, саїтостьде. вутрокьнвуїл 157г, оумьнвуй^ 
маіелШ 132а.б. 13. Коли слово починається групою 
приголосних, воно може приняти и на початку: нль- 
ЕТИВаїИуа 11бв, илажлнштд 296, илажи (?) оц&29в, глет* 
же ИК* ТВОНМа людь/лі 836, дште НС1ВАЖЄТЕ В9уДЄТЬ іаКА- 
здно 125в. 14. Початкове н-, коли воно окремий склад, 
може зникати: бо 5в, змдрдгда 121г, нсоуе 2546. 24в, 
исоусоу 64в. 15. Зміна е на о по шиплячих та м’ягких: 
ЧОЛОВІКА 179г, БАЕИЛИОБО 124в (=ВаСИЛЬОВО, nop. ЕАЕН- 
АСКО 203в). 16. Початкове іє часом міняється на о: 
одавд 1076, 17. Звичайно а в слові помагати 916, 
помагаю 48в. 18. Зміна грецького я на о в слові одь- 
Здн’дв* 258а. 19. По а, р часом е замість *Б: омец'Бмаї- 
са 54а, с/£Д9у 78в.109г.196в, ота с*едаі 109г, еумретн 1076. 
20. Редуковане « часто зазначається через ь: ваідш 
154в, каїт&ема 2476, дшволд 156г, ан^о^чьеє 237г, 
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ліовомаудрАіем* 202а, оЕлдгавішнсА 156в, трітйгаго 154г. 
156г. 
консонантизм. 1. Отвердіння р: чр*квд млтЕрд 

207в, тдлтирл 253в, рлстворлієтАСА 21 їв, сЕТЕЕрл 251а, 
одїіцірдии 1і5в, схткор;* 86а, творл* 158а, іу р у 143г. 
1856, також: коумнрд 1206, трАПЕзоу 120а і др. 2.Отвер¬ 
діння шиплячих часте. 3. М’ягке ц дуже часте: нгрсфі 
39в, конаца 69а.154г, мгЬаца 187в, оца 7а, сдмоендаца 
132а, сдмодлржАЦА 60s, смдй^ік,&д&ц& 83а, стдрАць 258а, 
творА^А Юв, дн^оимАїро 2§а, сАрДАїро 746, клвудАНнцга 49в, 
пнганифА 32г.З7г, понакн^а 153г. 4. Сполучення dj 
дає часто ж: оиуЖЕНн бІг.иїсвужАїжштд 27г, пр^ЖЕ 23а. 
52в, пр^провдждієм* 211г, рожЕНоіе X їв (на маргінесі), 
СТрАЖЕТА 66в, ГЮСТрЛЖЕ 5а, ТОЖАСТБО 36, ТОЖАСТКОМА 9в, 
штжжддго 916, ні Е'іжа 251а, не гажл 2516. 5. Сполучен¬ 
ня tj дає ч, але рідко: ішвЕУ&фА 27г. 6. Зникнення г 
як результат його вимови як Ь: ^азн'Ьелкіса 145в, 
т*да 2406 (пор. укр. тоді). 7. Зникнення д в групі 
здн: п^д^нн 211г, «упрдзннвьінсА 34в, супрдз*ннмьісА 38а. 
8. Зміна групи зн на жн: беж нікго 24а (пор. сучасне 
укр. ріжний). 9. Sk перед е часом не змінюється: 30- 
лое'іг женаск*к 174г. 10. Зміна г на ж в дієслівних фор¬ 
мах: Б^жлч 1316, Е-Ьжоу 9г, отіБ'Іжима 31а. 11. Зміна 
кр на хр, приклади див. в вокалізмі § 11. 

Морфологія: 1. G1 жіночого роду на -*fc зам. ст.- 
сл. а: от* троніуЬ 8г, ноз'Ь югЬ 169г, от* не'Ь 155г, 
tKOfi'fe 70в. 2. Ш на -еу частий: ндродеу 466, домоу 74в. 
3. D1 на -оби дуже частийігосподЕви 29г, изрднлЕВИ 51г, 
шоусЕоБи 64б, штрови 239г. 4. N3 на -оее дуже часто: 
сІсгоее 33a.586.150a, бндобе 60в, еождеее 44в, Брду£Е£І21в. 
154в, Ер'&доБЕ 211г, домове 79в, доу^овЕ 135а, родовЕ 197а, 
еддобе 2246, снобе 16в.135а, оудокЕ 17в.49в, удрові 130а, 
цк-ЬтоБЕ 1216 І т. п. 5. G3 на -об* дуже частий: кі- 
сов* 28г, видові 60в, врдУЕБ* 48г, вр-Ьдов* 466, rpivosi 
30а.37г.45а.70а. 107а, ддрок* 836, д^ов* 376, плодові 
836.113b, молеві 77г, синові 135а, удрова 78г І т. п. 6. 
АЬ1 на -ома, -ема, але часто бувають форми й на -імь, 
-ьма: когіма 106, вр-^дамА 14а, поденріма 91а, приходамА 
7г, емдгмА 83а, соудіма 105а, вукорамА 240в, кр^гмЕНАМА 
176, лни&мь 83а.241а І т. п. 7. АЬ3 основ на і звичай¬ 
но кінчиться на -ами: мастамн 39в, пакостамн 58а, 
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скрк&мн 105а, ст^астьмк 14а, оугл&мн 153г І т. п. 8. N3 
муж. роду заступається W: овоіе здконьї 836. 9. N1 сер. 
роду на -я: житнга н строй 57а. 10. G1 на -ого: Єди¬ 
ного 5а.5г, иного 11г. 11. Прикметники на -ан: оцьтд- 
ил 2516. 12. Рг постійно на -ть: дНієтма 29г, теуеть 16в, 
родить 17а; закінчення -т* дуже рідке; ндрицліжт'сА 
29в, 1 поруч: ндрицлієтмА. 13. В закінченні Рг -еть ду¬ 
же часто відпадає -ть, як 1 в сучасній українській мо¬ 
ві: кжде 4в.7а.8б. 11в. 16б.17а.27в.28г.29а.35б35г.38а.83в, 
к&уд£ 91б.240г, бьібаіє 29в.105б, кгпрдишє 1506, гине 86а, 
ГА ГНОуШАЕ 83г, ДОБ^лНіЄ 17в, Д&^ЗАІЄ 296, К|АД( 40в, МО¬ 
ЖЕ 7г.14в, НДЗНАМ£Н«у1Є 296, ІА НЛрНЦАІЄ 7Г.296.В, НАУ6НЕ 
16в, подліє 866, подоеліє 33г, са покоушдіе 17в, пошушдіє 
76г, ПОІТИГНЕ 1056, ПОСТрАЖЕ 5в, пркзкрдіє 104г, прости- 
рліє 16г, пргк етикам 16а, пр4гстане 153а, рдзоуіє 27г, 
сгпсдіе 165а, трНЕоуіЄ 18а.29а.83г. 132а, оумирдіє 240г 1т. 
п., також є, іє* зам, ієітл: лНпо іемву є 5в, к’то іє 150а, 
(Є писано ЗЗв, іє 8а,9в.35а.83а.239г 1 др. 14. Закінчення 
Рг -ть з наступним займенником н дає -ти н: 
жети н Й* 63г, КЕдоути Н 586, ПОЛОЖАТЬ! н 192а, ПОСА¬ 

ДИТИ и 201г 1 др. 15. Закінчення особи І5 Рг 1 Fut 
на -мо: п&іемо 121г, одержимо 17а. 17. Приказовий спо¬ 
сіб дуже часто на идИте 33а. 104в, нзндНте 52г, 
глдгол'Ігте 239г, приимігтЕ 64г. 179г. науьнИте 104в, по¬ 

маните 65а, рьи/ктЕ 15г, сНі^Ите 104в, тілцНте 416, 
к^ЗИштИтЕ 41а, ншт'Ьте 416, клдИм* 49в, нлшкнНмї 

31а, рдзоумИим* 31а 1 т. п.; звичайно, ці самі слова 
часто мають тут І н: сНците. 18. Імперфект на а зам. 
ст.-сл. И: бдаше 356, еааше 49г, ндааше 48г; часті й 
форми на *t: еНдші 120а. 19. Часті дієслова на -ова- 
ти (пор. сучасні українські на -увати): ишупоБДтн 
83в, НСПОеИдОЕАТН 5в.4бв, НЕУНСТОКДТН 54г, рДСПЬІТОЕАТИ 

6а, рдспьітокдшіт 15в і др. 20. Поплутання «з та с: 
ЕЕЗлнгАНит ІЗв, НЕЗмЙтмтк 2476 (поруч: НЕизмоутьно 2476). 
21, Надзвичайно багато слів, що й тепер живуть в 
українській мові, напр.: прдзд&нніїа кьрЕьньш 194г, го- 
токизна 746, лоукдмн х*ода 18бв, напослНдїкї 74г, ндша- 
СКАГА 116в, рдзвумд НАШЬСКАГО 16б, НАШЬСКМ 5В.7Г, ОЕрїІ- 

длілугь 129г, еосааго ондштд 86а, АК*< к* ПОПОНИ (по¬ 
вінь) 113 а, подоба 49г.38а, прнклдд» 237г, при над а 16а. 
39г.77г, прИНАДИО 12г, ГДКОЖІ КАПЛА «ЗГОІіАТЬ ч лька Sfc 
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ДАНА МОТАНІ ОТІ ^Л^КИНіІ скогш 170а, ОЕЛБЛІНИИ СІПДСО- 
еі 156г, si ЕіЗдвугЬ тудень 86 і т. п.; ймення: План 
2546, Ннколд 262в, Штро 262в, Шуло 262в. 22. Дієсло¬ 
во іє може вживатися 1 для множини: мьі поеел4:ни іе 
приносити 34в. 

З Інших рис мови СЗ зазначу: 1. М’ягкість жд: 
нуждА 176. 2. Форми: (ім^аієта 1316, оі^Фетита 28в, 
оц'кштїниіє 33г, часті в давніх пам’ятках. 3. Встав¬ 
лений <^в сполучення зр: кіздрлст$утй 39г, нздрддАНо 
2206, НЗ*ДОДАНОЮ 166, ИЗД^АНАА І5бв, рдздроушитй 166, 
раЗА^ШИГГ£ 45а і т. п. 4. Переписувач ЗС вимовляв 
& як т, пор. го^^н 1536, т*ймагані; певне, цим пояс¬ 
нюється и ^ в слові ДАКН^і 7а.9г,12в.35б.48г.69а.74б, 
дакн^д 74а, дакіі^а 1726, кї ддЕн($,ву48г, дакіі^ама 986, 
ддукьі^око 64г; чи не дало тут д>т, а це останнє пе¬ 
реписувач зазначив через Пор. ще ддуді 2546. Ча¬ 
сом & змішується з ф, напр. сдпі^нрі 153а. 5. Форми 
на -шадьі, а не жьдьі: дікашадьі 52г.239г, многашадьі 
17а.52г.63г.220б.14а. 6. Давальний (зам. родового) при- 
належности частий: еі ь*ккьі кчЬшліі 74в, нспоНгдлниіє 
г^Ь^іомі 466 і т. п. 7. В деяких грецьких словах не 
відкидається кінцевого -ос, напр.: кі китос£ 18в; оті 
пгдлмоса 696.58г, о YAAAiorfc 48г, W «осн 254а, талімо- 
іи 204а, псал мосіНіїнр 2206; доістоеа 106, 24а.г.33а, 
37в.48г, доитоиу 28в, доіетогома 5а, при доістоеНг 24г, 
доіетоюеі 27в.45б, доістосоко 29г,156в, хрістосоБА 83в, 
доістосокоу 52в, по доістдсокф 37в. 8. Деякі слова: їієні- 
удрд (=єнваря) 251а, б аг одіть64г.69а.57а, комікати 
(причащатися), 14 рстко нбсаскоіє 33г, сл^за ні гаждь 
2516, н про кок; (= 1 прочеє) 9г, oyt наша иже іесн нд 
НЕСИ н прокоіе 28г. 

Література. Першу вказівку з початку XVIII-ro 
віку на Збірник Святослава дають старообрядчеські 
„Поморскіе Отв’Ьтн",—Першими писали: Дрбровський: 
Institution.es, 1822 р. ст. 673-675; /(*. І^алийдовичь: 
їоанн-ь Ексарх-ь, М. 1824 р. ст. 102-104 1 213. — Л. 
Востоковь: Описаніе русских'ь и сповенскихт» рукопи- 

. сей Румянцовскаго Музеума, Спб. 1842 р,; тут під 
№ 356^на ст. 499^-506 дано докладний опис списка 
36. 1073 р., який добре зробив для гр. Румянцова 
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Ал. Ратшин в 1819 р.; багато цінних вказівок про 
сам Збірник; на ст. 9-10 описано питання Анастасія 
по рукоп. XV в., які маємо в Збірнику не всі.—С. П. 
Шсвьіревь: Поїздка вв Кирилло-Б'і.лозерскій мона- 
стнрь, М. 1850 р. т. II ст. 30-32,—опис нового 1519 р. 
списку з 36. 1073 р., що належить К.-Б. манастирю.— 
А, Лорскій и І(. Невоструевь: Описаніе славянскихі, 
рукописей Московской Синодальной Библіотеки, М. 
1859 р„ відділ II, 2, № 161 ст. 365-405, тут дуже до¬ 
кладний опис змісту Збірника, його мови, характери¬ 
стика перекладу; № 162 ст. 406-409 опис списка 
1403 р.—И. И. Срезневскій: Древніе памятники рус- 
скаго письма и язьїка, „Изв£стія“ 1861-1863 р. т. X 
ст. 26, 419-426 І 434-436, виписки.—И. Срезневскій: 
Древніе славянскіе памятники юсоваго письма, 1868 р. 
ст. 179-181,—опис мови й правопису.—Изборникьве- 
ликаго князя Святослава Ярославича 1073 г., фото¬ 
літографічне видання „Общества Любителем Древней 
Письменности", Спб. 1880 р. № LV; при виданні змі¬ 
стовна передмова на ст. Ш-Х Г. Карпова; нефаховий 
коректор в багатьох місцях виправив знимки, див. 
вище ст. 116.—И. Срезневскій: Славяно-русская палео¬ 
графія, Спб. 1882 р. ст. 111-116, добрий опис змісту, 
мови й письма.—А. Соболевскій: Источники для зна- 
комства с*ь древне-кіевским’ь говоромь, „ЖМНПр" 
1885 р. ч. 237 ст. 352-353 дає огляд мови Збірника. — 
Избарншгь великаго князя Святослава Ярославича 
1073 года. Це те видання, яке зробив О. Бодянський; 
дано грецький та латинський тексти; на початку на 
ст. I-XXV змістовна передмова Є. Барсова, а далі на 
ст. 1-23 записка про Збірник А. Дювернуа, Змістовну 
рец. дав L. Masing в „Archiv1* 1885 р. т. VIII ст. 549- 
572.—L. Masing: Studlen zur Kenntniss des Izbornik 
Svjatoslava vom Jahre 1073 nebst Bemerkungen z\i 
den jilngeren Handschriften, „Archiv" 1885-1886 p. 
т. VIII 357-395, IX 77-112. — А. Розенфельдг: Язнк*ь 
СвятославоваИзборника 1073 г„ „РФВ“ 1899 р. т. 41 
ст. 152-197, праця мало наукова.—Б. Прневь: Исто- 
рия на бьлгарский езикь 1919 р., ст* 156-157. Ол. 
Шахматов-Аг. Кримський: Нариси з Історії укра¬ 
їнської мови, Київ, 1924 р. ст, 50 (замітка В. Дем’ян- 

\ 
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чука).—Н. Н. Дурново: Русские рукописи ХІ-ХІІ в.в., 
как памлтники старо-славянского язьша, „JyJXH. фил.“ 
1924 р. кн. IV ст. 77-78.— Я. М. Каринскій: Образ- 
цн письма, 1925 р., ст. 10-11, — палеографічний ана¬ 
ліз пам’ятки. 

3. Збірник 1076 року. 

Збірник 1076 р. має велике значіння вже й че¬ 
рез те, що він датований,—це третя з черги велика 
східно-слов’янська датована пам’ятка. А через те, що 
в мові цього Збірника сильно відбилася жива київ¬ 
ська говірка ХІ-го віку, пам’ятка ця стає надзвичай¬ 
но цінною для історії української мови. 

Зміст пам’ятки—хрестоматія для релігійно-навчаю¬ 
чого читання, що починається статтею про користь 
читання книжок. Пам’ятка перекладна, але всіх грець¬ 
ких оригіналів для цього Збірника ще не відшукано. 

Рукопис складається з 277 листків, з них перший 
зовсім чистий (тому часто подається, що рукопис 
складається з 276 листів); розмір найменший серед 
усіх рукописів ХІ-го віку, а саме 16 X 13 cm, по 13 
рядків на сторінці, хоч треба сказати, що малі роз¬ 
міри серед східно-слов’янських книг дуже рідкі. Текст 
починається з л. 2а 1 тягнеться по л. 2756; на 11 
рядку л. 2756 починається книжковий літопис 1 ури¬ 
вається на л. 276а; остання сторінка л. 2766 така 
брудна, що на ній нічого прочитати вже не можна. 
Рукопис складається з 35 зшитків по 8 листів, з них 
зшитки 11 І 17 мають по 7 л., 24 має 6 л., а 35-й— 
9 листів, разом 277 листків. Цілу книгу писав один 
писар. Листки при оправі в деяких місцях поплута¬ 
но; рукопис зберігся не цілий, — чимало зникло від 
часу. Через обрізання рукопису для оправи не знати 
давньої пагінації; долі єсть зшиткова пагінація, але 
вона мабуть з XIV-го віку. 

Пергамен зле оброблений, з багатьма дірками, 
темно-жовтого кольору; листки його не однакові. Пи¬ 
сано на лініях, в одну шпальту, по 13 рядків на сто- 
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рінку (лише деякі сторінки мають по 12 рядків); гар¬ 
не уставне письмо на 3 mm високе. Закінчення окре¬ 
мих статей звичайно писано так, що вони мають лій- 
ковату форму. Єсть цинобра. Рукопис без прикрас. 

На л. 276а читаємо дату написання нашого Збір¬ 
ника: «КонуА^а» кннж&кяі сига вг лт: З.ф.п.д. л^то при 
стошк*к кнази foycbtK*! зшлд»; 6584-5508 = 1076 рік. 
Книгу написано «реукок> гр4шьнлдго иоднд нзЕьрдно из 
лганогї книг* кнажи^ї» • В даті хтось хотів переробити 
п на н, цеб-то збільшити її вік на ЗО років, чому на 
початку рукопис цей рахували за книгу 1046 року; 
Єрмолаїв перший запримітив це фальшування 1 вста¬ 
новив Збірнику його правдиву дату—1076 р. 

Рукопис оправлений в дерево 1 переховується в 
шкірянім футлярі, на якім написано: „8112. Зборникь 
Святослава, писанньїй в*ь літо оть С. М, в*ь 6554, 
огь Р. X. 1046". По цій сфальшованій даті на почат¬ 
ку й цитовано Збірник. 

Рукопис від часу сильно попсувся, так що в ба¬ 
гатьох місцях вже не можна й відчитати не тільки 
окремих слів, але й цілих сторінок. В пізніший час, — 
як твердить Соболевський та Ягіч, десь в XV віці,— 
зблідлий 1 не читкий текст підновили дві руки: одна 
підправляла чорнилом бурим, а після неї, чого вона 
не виправила, виправила те друга рука чорнилом зе¬ 
леним1. Зелене чорнило роз’їло пергамен 1 поробило 
плями, від чого текст став зовсім нечиткий. Також 
дуже ушкодила нашу пам’ятку й невміла химічна ре¬ 
акція, що при допомозі її хотіли відчитати неясне 
письмо. Ось через усе це основний давній характер 
письма позостався не скрізь,—в багатьох місцях його 
підправлено, часом перероблено в XV чи може н 
XVI-м віці; ці поправки іноді зроблено так-, що під ни¬ 
ми зовсім уже не видно давнього тексту, а де-не-де 
від старого тексту лишилися тільки плями. Єсть по¬ 
боювання, що зелене чорнило з часом ще більше зни¬ 
щить пергамен. Правда, деякі частини Збірника збе- 

1 В. Шимановський я своїм виданні 1894 р. н* ст. V гово¬ 
рить про чорні й сині чорнила підправлень; у Ягіча бурі й 
зелені. 
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регли виразно своє давнє письмо, напр. л.л. 170-203, 
але єсть листи зовсім вже не читкі, напр. 165, 178, 
1826 1 др. Звичайно, усе це треба приймати на ува¬ 
гу, роблячи якісь досліди над Збірником 1076 р. 

Збірник 1076 р. в літературі став відомий ще з 
1770 р,; тоді він був власністю Історика кн. М. М. Щер- 
батова, чому його й звали Щербатівський Збірник. 
По смерті Щербатова (f 1790 р.) всі його рукописи 
перейшли до Ермітажу, а з ними й Збірник 1076 р. На¬ 
решті, в 1852 р. Збірник перейшов до Публичної Бі¬ 
бліотеки в Петрограді, де він переховується й тепер. 

Збірник 1076 р. звуть звичайно Святославовим, 
але, на мою думку, без належних доводів. Книжковий 
літопис, як ми бачили, говорить тільки про те, що 
Збірника складено hsj ліхногх кннгх кнажи^ж (при чому 
останнє слово дуже не читке), а закінчено при сьто- 
слак&, кназн зєіила. Отже ніде не сказано, що 
Збірник готувався для самого князя,—навпаки, Із ска¬ 
заного можна робити висновок, що з книг княжих 
дозволили скласти збірника може для якогось приват¬ 
ного вжитку1. Що це не була книжка для самого 
князя, про те свідчить також І зовсім убогий ви¬ 
гляд ЇЇ. 

Правопис мало чим відріжняється від правопису 
Інших українських пам’яток XI віку. Яко вплив пів¬ 
денно-слов’янського оригіналу часом маємо поплутан¬ 
ня з и, напр.: нша 62.2566.257. 262, гкитінинд 
2446, а також форми з роззівом (дуже рідкі), хоч 
панують форми йотовані: даити 246. Часте гит: 
ношть 36, як І щ. Букви іє вживається дуже послі¬ 
довно на початку слова та складу: її та ьі вживають¬ 
ся без ріжниці, але ьі частіше. 

Головніші ознаки мови це! пам’ятки такі. Вока¬ 
лізм: 1. Слабі глухі часто зникають: кт©-, книги-, зло 
1 т. п.; сильні s, ь часом вокал Ізуються: ліг ока 240, 
тільки треба не забувати, що тут часто г, ь перепра¬ 
влені пізнішою рукою на о, е. 2. При сполученні з 

1 Дійсно, на ял. 228-266 вміщено «^АНАСИККН Шв'Ь'ГН» , 
взяті зо Збірника 1073 р.; інших книг княжих не заявко,—во¬ 
ни зникай. ’ 
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плавним глухий ставиться перед ним дуже часто: 
нсгшненж 13, мжлел 2356, пьроіє 56, сгїг&рд 4, але ча¬ 
сто ставиться й по нім, як то було в південно-сло¬ 
в’янськім оригіналі. 3. Поплутання носових з чисти¬ 
ми дуже часте. 4. Повноголосних форм багатенько: 
кедма 78.96, кортисл 107, воршлнжмь 1506, В£р£дл 63. 
2226, КЕрЕднр 109, BEffMA 406.58.1856,BEfEMEHE 149б,БОрОГА(?) 
239, доврнорвиїе 1036, по истве^зении 756, мороз» 157, 
морсзжмг* 426, морока 1706, новому 1026, норшвг/ш 109, 
норвьі 66.76.28.33.45.84.256, оворнив»ши 336, ПЕрЕВьі- 
кднніе 60а, огорждют& 245, пе^еже 120.125, уюже сема 
ПОЛОВЕЛЛ ropfe 76, nopojfA 41, СОрМАЖНІИу 102, форин¬ 
ти 103, уе^еплють 17 1 др.; здається, треба сюди від¬ 
нести й уе^іж bis 2396. 5. Часом п> плутається з п: 
внжж кж ми рву1 вино пимфин^ж 2376, изл'кю 84, ні вж£)р- 
T'tr (=не втьсхоти) 1586, могкіа 2446 1 моги 254, нине- 
влгит'кне 1216 1 ^Емдннтнноу 1226; и зам. » в G1: вол& 
ІЄИ творнтд 1116, НЕ КОеНвуТ&СА ІЄН 245, ](ОДАТАН ЕСИ 
врдтни твоіен 253; т. зв. нове ?&: шюм'кний'і 86; зате по 
р дуже часто маємо е, а не ст.-болгарське м: едем а 86. 
1656.166. 249, BfEMEHE 186а, дрвво 47, пог^д-к 81.1466. 
1476.1516.2226, п^еьіеаієта 686.60, прдж 2416.2556, прістд- 
р4вЖШ£СА 2386, рЗДЕрЕТАСА 2516, ерЕЕр 256.26, fp£Epl05, 
трЕКоуіем» 233, т^звоуієльї 233, «умрЕТИ 125.1686, Урвву 
237, у рж 237.2396.24061 др.,—це риса східно-слов’янська; 
прцвнтдід 1836 звичайна давня форма з ви. 6. Поплутан¬ 
ня и з ьі: дийоу 43, милостина 136, wca(^*fc№ (осиротію) 
1126, прннрнЕИИ 249, тм (ти) 406.416 і др. 7. Зміна 
е на о по шиплячих: жона моудр 1816; сюди можна б 
віднести й такі форми: мжножжствгІ» 236, наужншю 243, 
ннужсоже 2456, гр'кшжн* 246, прншхджшн 2356 І др. 8. 
Початкове е міняється на о: одинж 1686, однною 240, 
вж шдинмн нд десате уаєж 127, одиноладу 178, одма 180, 
опїтнмнга^ж 175 і др. 9. Приставне м, як 1 в живій 
українській мові: не кжс^от,Ь нлжгдтн в&еАкога нлжжд 1586. 
10. Поплутання вь з оу не рідке: оудлнтісА 1686, вуд- 
лиуж 816, вжгоднти 74, ежзако[н,£іннєа 2466 1 др.; та¬ 
кож: пдул» 976.1216 1 плвьлж 1196 (знане 1 в других 

1 С. Кухьбакин твердить, що тут » підновлене, див. „ЖМ 
НПр- 1898 р. ч. 315 ст. 209. 
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пам’ятках). 11. Сполучення -ь+и дає -и и в Рг: по¬ 
битії и, помджоутн и, поітлкнтн и; так само рлзумикгї н. 
12. Ненаголошене е часом передається через т клд- 
ггмлин* 1306, га иієрЖимі 2606, ауунтилд 233, е*здьі^л- 
нма 2626, кап ним* 2626, пошушднма 36, поклнмасд 202, 
1 навпаки: к* коршфнома 122а, 13. Ненаголошене о 
бренить як у: кАзліоеи *Аткоршллго 1596 (але при¬ 
клади підозрілі). 14. Згідно з грецьким {j,avaotepiov ма¬ 
ємо: мдндстаїрд 14.596.111, млндстаїріо 226, к* мдндетьі- 
р^а 22, мдидстіїрдскни 22, мдндстіїр&Шіін 22, мднлетьірі^а 
22, як то Й по Інших пам’ятках І як то й тепер бре¬ 
нить в живій українській мові. 15. Постійно а в сло¬ 
вах: помагати 92, помдгдієшн 86, помагаюііітадго 586. 

Консонантизм. 1. Сполучення dj дає ж досить часто: 
пр'Ьпрокджліеши 261, пр*£проклжАн 1576, проклжлга 22, кижл 
396. 60. 2376, Кб*кженйу 316, к^жь 63, нспок^ж&са 241, 
дджд 136. 15. 406. 806. 1436. 154. 1666. 175, каздлжа 
44, подджд 113, Шдджй 486, жлжюціни 2366, огорождюта 
245, одіжю 113, 264, одежеті 94, одежем* 94, осоуждтн 
93а, осоуждтн 97, осоужАїєшн 98, осо^ждієта 93, не ому- 
жан 236. 72б, омуждіт 98, осоужсна 1306, осоужЕНоу 1036, 
окужЕНН 98, оиуженига 2536. 2556, омужЕНиіс 256, на 
Ердни пое'Ьжсн* 240, пр'ігжс 506. 606. 66а. 826. 98. 124. 
1476, рдждга 666, рожсно 29, рожшнмл 156, нідоелжатн 
33, СКОБОЖАІЄШИ 48, СКОЕОЖДІЄТЬ 66, наїллжлієтьга 896, 
СДДЖ6ША 56, слджшн 836, шжі 173, саслдагдгд 235, стрд- 
жіши 416, стрлжЕта 2656, стрджюті 396, стрлжАть 126, 
стрджд 1536, стражюштл 40, гтрлждюштима 246, ТЛКОЖЕ 
206. 526, троуждтнсА 1026, трвуждисд 67.114, потроужл- 
НСА 60, оуткдржш* 1356, Е*С£ОЖК> 45, ШЕЬуОЖА 1186, 
^оження 15, уюже 76б, укшга 175, уюжеи 2506, уюжемо) 
/36.113, ужжю 110а, у аж а 1176, уюжии^а 516, уюжи^а 
726, уюжима 51 і т. п. 2. Сполучення tj значно рідше 
дає ч, а не шт: нціюуе 2446, ноуі 274, ка пЕУЕрдуа 111, 
joyV 57, jfOYM 95, ртшн 726. 736. 76. 786. 98. 1776, j 
jJoy£T6 526. 68. 72. 90, ^оуем* 75. 1316, Бас^оуЕТА 275, 
кїг^оун 1406, по^оургд 646 І др. 3. Тверде р часте: 
ЕОбуТ&СА 2446, ЕОрАфДГОСА 216, мор А 2656, D1 tlVKOpA 

192. 2436, ц ft 263 1 др,; пор. ще трдпЕЗА 2606. 
216. 2526. 260. 4. Отвердіння шиплячих: канижаник* 
2426, мдт£Жа 2356, орвужаїє 2286, 240. 255, сл#ужакву 
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257, ндуаніта 2436, Ерлшанд 240, испроши 2556, многдша- 
дьі 243, НЕлоірм 240. 5. Отвердіння губних: к^ава 262, 
часті форми АЬ‘ на -гмг, -омг. 6. М'ягкея: вгігнац& 1836. 
246, ста^аца 239, вадовиї^дма 156, житамнца 1836, конаца 
131. 246, ЛАйьцдіа 106, ©тліуд 1126, патицд 79. 270, 
ПрИННЦАТИ 1046, rofi’fe ИМІтИМа £ р Д Ц А 260, нд оулн- 
іул^а 267, дгньї^м 2606, творами 2646. 7, Зникнення 
д в слові СЕМИ 261. 8. Зникнення 2, як результат його 
придихової (=h) вимови: нзннієтд 237 (= «згниієта). 
9. Зміна кр на хр: ^АЦіЕНву 247. 10. Зміна мн на ви: 
ваноіштво 1836 (пор. в Словнику П. Беринди кУвндтд 
97, сучасне діял. ківната). 11. Вимова тьмАїана 216. 
1296, «рд.&нма 256, єаисабеда 456. 12. Як 1 в Інших па¬ 
м’ятках, маємо тут: ієлишадм 71, маногдиіАдаї 64. 127а. 
243.179, тйишьди 16, отже тут нема зміни ж на ш. 
13. Sk перед е без зміни в виразі задові ж£на£к4: 1806. 
14. Зміна зн на жн: сакллжнАЮштдсА 236, 
Морфологія. 1. АЬ1 часто на -омг, -ель, але часто 

й на -ьмь, -ьмь: корошйнамь 1506, е^меіілма 456, гнтг- 
камл 151, дд^їмь 486, кназама 47, мирмь 181, ншровамА 
109, словамА 596, срЕврамА 1Мб, МЕдаліА 2666, промькламА 
156, рдзумамд 456, ст^амд 44. 596. 2566. 2626, оуяамА 
2626, ву^окамд 237, огнама 185, олтдрьмА 2556. 2. Г>1 на 
-овгі, № на -ове I G3 на -овг частенько: коневн 2, мву- 
жеен 1596, олтдрЕБи 1886; дльове 1706, садове 2696. 2706, 
соудовс 131, ГЇГоке 14. 49. 251, вудовЕ 2036, цвітові 
2696, уадове 213; rpkjfosa 241, вождЕва 76, ддрока 158, 
лдйЕва 2726. 3. W 1 Ас3 на -п>: нд патиці 1716, Ас3 
-fc 366. 1716, пиганиц*£ 268, лдр£ 272. 4. L1 ва мед» 2686. 
5. Прикметники на -ан: платднмн 256, так само: кдгрА- 
ннцл 87. 6, G1 на -ого: мдлого 76, вьсдкого 45.606.63.2456. 
7. Займенник D1 ток4: 476, 8. Рг на ~ть панує; в закін¬ 
ченні -еть часом відпадає -ть: тр'Ьвоуіє 126, також te 
126. 656. 116. 1506. 1596. 1646.1686. 1706.8. Приказо- 
вий спосіб з уь дуже частий: каннд4:ма 263, не мозтгма 
251, отакАрз’Ьма 2506, пднилі'Ьма 2616.262, нм^нма 260, 
стдн^ма 100, коудітЕ 2506, не ок^ад’Ьте 250, не лаж'ЕТі 
250, поісдж'Ьте 272, ні моз'Ьте 262, канЕмл*кт£ 122, уат'ЕТЕ 
2576, жнв'Ьте 1106, нзамФтд 1106, удт'Ьтд 111 1 др. 
9. Імперфект на-ллї ТЕУАд^у 2706. 10. Будучий час: 
£9удн№ HMSVTA нм'Ьти 78 (німітимуть). 11. L3 на -хь 

9 
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зам. мь: потяірнсд по ннр 7 (пор. сучасне: по горах). 
12. В словнику дуже багато цікавих слів: бес£дффште 
шідм шподєканаігя 260, к* Борз1!: 2676, еяцзо 16, ктЬжн 
rp’tyd 96, БЕЛАМН 28, БЕСЕЛОКАТНСА 96, ГЛ^МНСА 736, Н£ 
гладли уюжеи докротьі 175, год*і: 64, ггрндцм 150, гриБАна 
1396, гоуЕНТА 316, дароун 136, от* гору до долау 2696, 
д^ити 726, злслвуднБж с* п»ути 48, завидалнбьін 165, 
ЗДЗИрлієм* 636.73, даждь зимному ТЕплотоу 396, кдзлтн 
56, кажета 126, клоп от* 2656, користь 36, ласкав* 25, 
леуаца (лікар) 53, лвуус 1656. 1686. 173, 179, сТГоу мои 
любуй 112, ліпмнм* 266, людина окидіти 26, не мини 
80, с* моужатицсю НЕ посади 1756, ндеьікнеши 162, напаста 
176, напослЖдгк* 1396.149.1836, ніндендн 746.766, нн- 
КОАН 376, окдрдієтАСА 666, обок 936, озираиед 2556, toy* 

36.396, пагвука 46.2676, плкоста 28.192, паітдн 15, 
погьінешн 286, погмнета 155, погшем* 866, подоеаієта 
51, покрнн 116, помагаю 176, поноуди 386, поїшву 906, 
ПОСбШШЄТА ЛИЦЕ 1816, ПрНБ'ІТНИ 506, ПрН»ЗНИ№ 28, п»ута 
1396, роспьітаи 63, рокоу р£к*ш£ лігтву 1236, лота 201, 
свар* 1376, не скарнсА 161.1616.174, сбитд 272, ослрдоколн 
52о, мети не до світи (= не досить) 2406, с*к*рунБ*шдгогА 
386, с*пон»у ткорн пл*ти 656, к* «ус-Ьд-Іу* 10, твугьі 
1466, твужиши 126, тУжита тгі;ло и от*немдгдієта 496, 
тоужн 1266,248, потоужн 54, таясько 196.366, стеимштю 
тажако 526, вукори 156, вупнкаичТАсА 10, еут'Ьуа 1376 
уююшн 986, б*лдзнтн к* уьізнньї 95 І т. п. Через те' 
що серед статей 36 1076 р. деякі може місцевого 
походження, словник цеі пам’ятки цінний 1 цікавий. 

Література. А. 1-І, Оленинь: Письмо о камні Тму- 
тороканскомг, Спб. 1806 р., єсть знимок зо Збірника 

^ Р* Пенинещи: Славянская и русская хри- 
стоматія, 1828 р., тут дано статтю про читання книг_ 
прочитано дуже добре ті місця, які тепер нечиткі’_ 
А. Восшоков використав Збірник 1076 р. для свого 
Словника 1858-1861 р.-0. %слат: &ториЧескаЯ 
христоматія, М. 1861 р. ст. 289-306. деякі уривки та 
примітки до них.-й. Срезневскій: Древніе памятни- 
ки русскаго письма и язика, „Извістія”, т. X ст. 26- 
«'> 4^6-435, виписки; вид. 2-е 1882 р. ст. 27-28 — 

°ГЛ. іїаСлаияно-русская палеографія, Спб. 1882р. 
. 6-119, дано зміст, опис мови й письма. _В. 
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Шимапоаскій: К*ь исторіи древне-русскихі» говорові», 
Варшава, 1887 р,; в додатку до цеї книжки дано пов¬ 
ний текст Збірника 1076 р, Видання мало критичне 
й мало наукове; головні його хиби: 1. Шимановський 
(учень Будиловича) не відріжнив давній текст від по¬ 
тім підправленого й зіпсутого, 2. Не скрізь розумів 
текст 1 дав невірне читання, бо не рівняв його з 
грецьким оригіналом або з подібними Іншими слов’ян¬ 
ськими текстами (звичайно, там, де це було можли¬ 
вим) І 3. Допустив в виданні занадто багато коректур¬ 
них помилок. Взагалі, оперує старими методами, що 
й відмітила критика: А. И. СоболевсхШ, „ЖМНПр" 
1888 р. ч. 255, лютий, ст. 524-527; А. Смнрновг: Раз- 
борь книги В. Шимановскаго, „РФВ" 1888 р. т. XIX 
№ 1 ст. 74-117,—різка рецензія, зве книжку Шима- 
новського шкідливою; V. Jagic: Die Ausgabe des 
al truss. Codex vom Jahre 1076 nebst den Berichtigun- 
gen Simony’s, „Archiv" 1888 p. т. XI ст. 233-241, 
368-383,—цінна стаття про Святославів Збірник І ре¬ 
цензія на основі матеріялів П. Симони. Усі рецензії 
признали видання Шимановського незадовольняючим 
1 підкреслили потребу нового видання. „Під свіжим 
вражінням різкого тону" рецензії Смирнова Шиманов¬ 
ський поїхав до Петрограду 1 перевірив своє видання 
з оригіналом; яко результат цього появився його різ¬ 
кий „Отв’Ьть критику. Дополненіе кь книгЬ; Кт» исто¬ 
ріи древнерусскихь говорові»", Варшава, 1888 р. 42 
ст,; на цей „Отвіть" відповів Смирнов статтею; „По 
поводу изданія Сборника 1076 года" в «РФВ» 1888 р. 
т. 20 кн, 3-4 ст. 303-310 1 доказав, що поправки Ши¬ 
мановського потребують нових поправок. В 1894 р. В. 
Шимановський дав друге видання своєї праці: „Сбор- 
никь Святослава 1076 г.", Варшава, 1894 р. X+124-f- 
IV ст.,—тут автор знову звірив своє видання з ори¬ 
гіналом 1 приняв на увагу вказівки критики; на жаль, 
не дав нового досліду про пам’ятку. На цю працю 
дали рецензії: І. Н. Некрасовг в „ЖМНПр" 1897 р. 
ч. 313, жовтень, ст. 393-419; росповівши Історію ви¬ 
дання Шимановського, Некрасов подав на 22-ох ст. спис 
ріжниць між 1-м та 2-м виданням 1 тому признав це 
2-е видання можливим для наукового вивчення. 2. 
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С. І\ульбакинь\ Святославові, Сборникі, 1076 года 
вь посл^днемі, изданіи, „ЖМНПр" , 1898 р. ч. 315, 
лютий, ст. 203-209, подає помилки видання що до ст. 
161-188, а також підкреслює, що Шимановський не 
відділив І тут нового від тексту старого; загальний 
його висновок; потрібно нове наукове видання, бо 
„точная научная характеристика язьїка Сборника по 
изданію 1894 г. г. Шимановскаго едва ли возможна" 
(ст. 209).—В. Бобровь: К*ь исторіи изученія Святославо- 
ва Сборника 1076 года, Казань, 1902 р.— В. Бобровь: 
Кь исправленію печатнаго текста Сборника 1076 го¬ 
да, ;,РФВ“ 1902 р. т. 47 ст. 243-258, т. 48 ст. 469- 
476, автор на 20 сторінках да^поправки до 2-го вид. 
Збірника на основі порівняння з оригіналом; чому ці 
поправки часто нічого не виправляють, бо подають 
те саме читання, що й у Шимановського? — V. Bo¬ 
brov: Zur Wiederherstellung einiger unleserlichen 
Stellen in der Handschrift Sbornik Svjatoslava vom J. 
1076, «Arcbiv» ,І902р.т.24. ~Oa, Шахматові-Аг.Кріт¬ 
ський: Нариси з Історії української мови, Київ, 1924 р. 
ст. 40-51, замітка В. Дем’янчука. 

4. Архангельська Євангелія 1092 року. 

Євангелія 1092 р. Архангельською названа тіль¬ 
ки випадково: в 1877 р, її привіз до Москви селянин 
з Архангельщини 1 продав антиквареві С. Большако- 

пУ;Л7°И ПЄрЄПР°дав її за 500 РУБЛІВ Московському 
Публичному и Румянцевському Музеям (в 1924 р. пе¬ 
рейменовані на „Публичная библиотека Союза СССР 
нмени Ленина"), де вона й зберігається під № 1666. 

20 5$ШіРУК0ПИС Б ЧВІркУ- Р°ЗМ,Р°» приближно 
олнаїі; ’ ИСЗНИИ На пеРгамев!. Пергамен не 
днаково; якости, — єсть дуже тонкий і добрий але 
частенько єсть 1 грубий; обріз пергамену неоївний 

листків, 1 на 4 листки, а останній-на 6 листків. 
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Писано Євангелію уставом, по 21 рядку на сто¬ 
рінці. Писало п’ять рук: 1. лл. 1-76, це перша части¬ 
на книжки, писана уставом трохи більшим від 2-ої 
частини, на 3 mm високим: в деяких місцях письмо 
похилене вперед: 2. лл. 77-175 верх, може й 177а, 
письмо тоньше й трохи менше від 1-ої частини, на 
2,4 mm високе; 3. лл. 175 (без верхньої частини) -176; 
4. л. 1776 — відмінне, велике письмо, пізніщого часу, 
може десь кінця XIII в.; 5. л. 1786, на самім долі 
якого під заставкою праворуч написано: закиде пала бжс. 

Час напису Євангелії зазначено в другій частині 
її, а саме—на лл. 1746 1 на 175а познаємо писаря— 
тут уміщено післямову до книжки, що кінчиться так: 
ЙЦіЕ БХ T'fc^'A МАІСЛА^Ї БЛОуДГа*Д СХБЛДЗНИЛКСА БОуДОу ПИ- 

ША*Н£ ЛІ03$Т£.». БРАТНЮ ltAATH*Hfc НЄП£ДБИТ£'Н БлТ£* Н П^О- 

СТИТІ ОуБОГ^Ю MOW- ДІЇІЮ. ЛЧН£ Г^ШАНААГО- рИЇХЦН* ЛІНУА- 

ка. Останній^рядок 177а листа містить 1 дату: коньуї 
АЗ» П£* TXMHtH* БА аї sy прщі? Р^Ш* Рік 6600-Й ВІД 
сотворення світу, — це й буде рік 1092-й нашої ери. 
На жаль, цей останній цінний запис дуже витертий 
і нечиткий (див. знимок), а самий листок 177а пи¬ 
саний письмом, яке має деякі — правда, незначні,— 
відміни від письма 2-ої частини. 

Дата 1092 р. знаходиться, таким чином, тільки в 
2-Ій частин!, яку писав Мичко; палеографичні дані 
цеї частини не суперечать 1092 року. Але серед уче¬ 
них нема згоди що до опреділення часу написання 
1-ої частини; напр. А. Бичков, що перший писав про 
цю Євангелію, уважав 1 частину за пам’ятку кінця 
ХІІ-го або навіть ХШ-го віку; 3-5 частини—XIII віку. 
Навпаки, Дювернуа та Є. Карський уважають 1 1 2 ча¬ 
стини одночасними; Інші частини Карський уважає 
пізніщими, а ч. 5-та, що писав її Завид,— це письмо 
XII віку. Частину 3-тю, цеб-то лл. 175-1776 Н. Дур- 
ново вважає за писану одною рукою, що писала й 2 
частину, але лл, 175-1766 вицвіли І пізніщий писар 
підновив їх; частину 1-шу Дурново вважає теж за пі- 
зніщу, але не пізніщою 2-ої половини ХІІ-го віку. 

Зміст пам’ятки —Євангелія апракос, цеб-то Єван¬ 
гелія по порядку читань в церкві. Початок утраче¬ 
ний: Євангелія роепочикається Іоаном IV5, зачало 
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12,—це місце, скажемо, в Євангелії Остромировій умі¬ 
щено на л. 296, — значить, в нашій пам’ятці перші 
приближно 29 листів, може перші 4 зшитки по 8лист- 
ків загинули. Між лл. 48-49, 52-53 і 84-85 також за¬ 
гинули листки. 

Євангелія в дуже старій 1 тим цінній оправі,—від 
неї збереглися голі дошки, стягнені рамінцями та 
шнурками; якого саме часу оправа, трудно сказати, 
хоч Г. Георгієвський уважає її за оправу кінця ХІ-го 
віку (див. знимок). 

Який був оригінал АЄ, того остаточно не вирі¬ 
шено. Ще А. Дювернуа переконуюче доводив, що ця 
пам'ятка списана з глаголицького оригіналу, з чим 
погоджується тепер й П. Бузук; трудно тільки вирі¬ 
шити, чи не було ще якогось посереднього списку. 
А. Кримський кинув був думку, що ця Євангелія по¬ 
встала в Галичині1, але переконуючих доказів на це 
не маємо. Пам’ятка тепер загально вважається за 
українську\ 

Правопис АЄ такий самий, як І в Інших україн- 
ськихь пам’ятках ХІ-го віку. 1, Букву іє ставиться на 
початку слова чи складу; дуже часто стоїть вона й по 
л, н, що тут визначає, звичайно, тільки правописну 
традицію, а не вимову, бо ж частіще по л, н ставить¬ 
ся просто е. 2. Панують форми з йотованими голос¬ 
ними по голосній: нюдд 89.93, дигаколх 154, навіть ча¬ 
стенько «з* (особливо по и) 7.17.18.20,21.25.71.1006, 
гадюжі 99.96; форми з роззівом не часті: дндколх 154* 
покдднне Н 1 др. 3. Постійно хі, а ьі нема. 4. Як пів¬ 
денно-слов’янська риса оригіналу позосталося поплу¬ 
тання * та и, але рідке: нхіна 32.87.876.1426 1 зви- 
чайне н*,н* 876.99 1 др. 5. М’ягкість л, н часом за- ' 
значаться гачечком справа: л\ !Г. 6. Частий надряд¬ 
ковий значок в форм! двох крапок, звичайно ставить- 
ся над другою голосною при збігу голосних. 

вис АЄ, пСИТЬ багато східно-слов’янських 
рис. Вокалізм. 1. Поплутання носових з чистими ду- 

. Филологія и Погодивская гипотеза, 1904 р от 69-70 

шз УЛ Г“°?4АЄАВ£НГ “ А- “««««■ в Xchiv" 
кк. 5Рст!'52-53 1'др.' А- Сов<и,«'ь.»й . .У на*. Изв.” ,687 р. 
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же часте: к»уд£ть 186, нд#у 146; в кінці рядка часто 
пишеться ж, коли бракує місця для оу. 2. Зникнення 
глухих звуків дуже часте: кто 18, никто 76.15.186.87, 
два 92, мн*І: 886, кнлзь 18.876.88, yto 87.886.104 І си¬ 
ла Інших, 1 поруч з тим: к*то 216, мін'і; 15.186.886, 
К&НА36 186, уьто 22; вокалізація глухих не часта: 
шед* 89; пропуск слабого з, ь часто зазначається над¬ 
рядковим значком (дві крапки). 3. При сполученні з 
плавним глухий ставиться перед ним майже завжди: 
3&{іно 116, уьркь 61, испьфвд 186, 166, жььтн 90, 
дшвд 926, нїпхлнінд 196, навіть изв*лк*іііе 133 і т. п.; 
часті форми РКЬфБН 196, скбрЕ'&гн 956, скь^еадше 94, 
приск&іЕ&нд 956, які Ягіч зве українськими (див. вище 
ст. 102)1. 4. Повноголосних форм мало: ЕЕрЕмга 1396, 
метд^оу жемеии 1106, оумс^ти 95; т. зв. 2-й повноголос: 
вглгскн 1446, цьрькздь 1686. 5. Часом гь передається 
через и: YTO ІЄЕТЬ ОуДОЕИІЄ рсцін 796, к^с^дд ЕО 
ткога гаки та творить 98, дв'і ризи 1516, гако при- 
Зрн нд rxat'fcpENHE моіє 1266, не оудовлшть ІЄН 1686, 
кдко поуть МОЖЕМ* кидати 99, ОВЬЦА по НЕМЬ НДО)ТЬ. 

гако КИДАТЬ ГДД£* ІЄГО 6, AlflE е*і в Н Д ‘fc А ї В* КЇІН 

УД1% ТАТЬ ПрИДЕТЬ біб, ВНДККХШЕ (чуДО) НДроДИ, YW- 

дншдса 326 І др. 6. Надзвичайно часто ставиться е 
по р, л: врЕМА 876.167, дріко 1516, посрід4: 136.91, 
прЕд* 88.98, прЕ- дуже часто, срЕвро 896, їрсдяї 133, оу- 
мрьть 87* урЕкд 226, уріш 61, еозаеждй 91 1 т. п., а це 
рахується ознакою східно-слов’янською. 7. Буває, але 
рідко, поплутання іь з е: кгЬ*Ьдд 98, сїв^дЕТЕлга 97 
1 др.2. 8. Поплутання ьг з и не часте: до год*ін*і Ш, 
поет*ід*ітьса 806 (1 поруч: постііднтьса), риви 163 (1 

1 А. Шахматов'ь: Очеркь древнійшаго періоди иеторІи 
руесхаго ягьїка, 1915 р., на ст. 158 1 183 пояснює ці форки, 
як результат церковного даиньоболгарського іалииу. 

а Чарез це поплутання 6. КареьхиЙ нро походження Ар¬ 
хангельського Євангелія висловлює таку гіпотезу: „Придется 
пред поло жить,—пише аін,—чте югославявсіцй оригиналь, про- 
исходящій изь восточной Болгарія, бнль свачала переписав* 
на югЬ Руси, напр. вь КІевЬ; »та послідняя копія била пере¬ 
писана гд*-либо в* ередней Руси; ереднерусская копія послу¬ 
жила оркгин&ломь для писцов-ь Архангельскаго Евавгелія“, див. 
„РФВ' 1913 р. т. 69 ст. 476-477. 
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поруч: шкаї), оелекошл ієго в* різ*»» 118, різ%і 
1026. 108. 1106 І др. 9. Початкове іє рідко дає о: 
один* 96. 1016, єдиного 129. 10. Сполучення в Рг 
-ть~ги дає -ти и або ти и: поуьтети и oTffc 
ЛІОН 116, jlAgOy'M't іТї ИКО уОТАТИ Н ЕЇПрДШЛТН 19, 
ПрНЗїКД БТИШІНАШЕТН Н 73, ПОУТЕТН и о87, млр^д 
пригат»! н 1266, т»гдд погатаї н дигакол» 7.154, пдк»і 
ПОГат»! Н ДИДБОЛ» 154, ЛЮЛА^О^ТН н 26, пр^ддсти и 40, 
ддетн н 51, творити га, прикідорі и 38, призкдвгі н 
40, оукжємаї н 43; так само: в»інма 156 (1 поруч: 
кїнли) І др. II. Редуковане и в першій частині 
звичайно передається через и (рідко *>), а в другій 
частіше через ь: повиють 76, оувьють 92.986, льстью 92. 

Консонантизм: І. Сполучення dj дає ж над¬ 
звичайно часто: п^еже 90.95.98, прЖжЕ 166.186.21.436, 
лежи) собою 19.99, дджь 16.72, енжю 2.9, жажю 16, поло¬ 
жи) 99, порджю 95, прнржю 16, стрджю 616, соужю 13.886, 
с»3нжю 1686, о^-ождше 157, рожшюсд 1446, троужьшіисА 140 
1 др. 2. Сполучення tj}ч значно рідше: скрьжьуЕть 816, 
jfoyw 22.95.956, русшн 93, ](оуете 104 І др. 3. Шиплячі 
звуки ж, ч, ш, щ тут звичайно м’ягкі. 4. М’ягке г< 
дуже часте: ниць 96, мллденьць 1266.156, отьць 886.15, 
ітоудЕн&ць 16, тіл&ць 73, горьницю 90, десницю Ші 
імупьцю 132, ПШЕНИЦЮ 916, ТЬМЬННЦЮ 916, БЛіудЬНИЦАМН 
72, Д'кенца 32, ндрицАюлши 93, ндрнцднтЕ 44. 5. Твер¬ 
де р рідке: при оврд цить 806. 6. Зміна зн на жн: сїелажь- 
нюса 95, рджнФедса 446, рджн'ЬвдкгжЕСА 73; в двох остан¬ 
ніх прикладах випало г, бо вимовлялося як h. 7 По¬ 
плутання ^ з т: ндздрЕ^* 1546.157, идздредд 152б, сд- 
pfrfrTov 165. 8. Вимова фякп: іюокопни 169 (в рубриці). 

Морфологія: 1. G1 N3 Ас3 слів жіночого роду 

пТГІТч™ На~ Т (У~Крі а не А: "wbi 866.886, 
1576, сто* луни* 169 (все в рубриці), ждвуше 

3«jf4fH* 167, Алл* тов* клюу* 168 1 др. 2. АЬ> оснТв 
на о частенько кінчаться на -гмь, -ьмь: Лтьшь 158, 

9бїТжп\ Т.Т І57’ п‘Р£ТЇМ‘ 436’ ШШ 49> нож“4 
яал Д^’ 3‘ 3а,пІНчїння ^ на ~ови часте: індр*ови 116. 

И0ІНО8И 1576' ЩЙЙ 956.98 
129 5 Чигі™. 4' Закшчення -ого: юдиного 73.104. 
sD‘ L‘ "“і 157- 6- Займенники 

U L часто Tot,t 816-90.916.95.99.il 1.1686, tos* 146 
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15.49.876.906,996.153. 7. Майже постійно Рг на •ть: 
подоєлієта 14, люкита 20. 8. Відпад -ть в -еть рідке: 
може 49, п^иде 18.186.19.20.226.87, також і€ 22. 9. Ду¬ 
же часто приказовий спосіб з гь, як 1 в сучасній укра¬ 
їнській мові: п^нзок'їгтЕ 446, идімг 186, поид'км* 96, 
ид'Ьте 446, нд'бтл 90, отид'Ьте 32, п^ид^те 446.1396, 
КїуД'їїТС 186, ПрЕКОуД'ктЕСА 956, САДІТЕ 956, (МАЖЕТЕ 136, 
ПОКАЖ^ТІСА 64, КХБАрЗ'ЬтЕ 45, ЗАКОЛІТЕ 73, им*і:ті 15. 
96.100, бїзам'Ьте 45.1396, прннм'іїТЕ 906.946, бістанІті 
186,96, изнег'Ьте 726, Hf пллуЬтеса 55, оелІцЖте 726, 
fAiyim 44, тїлц'Ьте 1626, нір'ЬтЕ 1626, кгсплецгЬте 13 
1 др. 10. Ознакою східно-слов’янських пам’яток треба 
рахувати також дуже частий Імперфект стягненої фор¬ 
ми; правда, знають його й південно-слов’янські па¬ 
м’ятки, але меньше; в АЄ, по підрахунку Бузука, 224 
форми стягнених і 143 нестягнених Імперфекти. 11. 
Імперфект на -АА- зам. -'Ьд- не рідкий: ндааше 92.97, 
молааше 956, сЬдАлуя 996, с^дадше 97.98, с^одгадіш 150. 
12. Дієїменник на -ть зам. ти: не нмоутА Б-шуснта 
салати 806. 13. Зміна «а на си: схжалижеен пет^ї 216. 
14. Будучий зложений час: пеуала нлгбтн имате 196 
(= матимете). 

В словнику не бракує цікавих виразів: п^нде го¬ 

дина 19, ЖАДДНИІЄМА 90, НА ПАСТА 956, рддоцідмн 1266, ро- 

титнса 98, тоужнти 956, дд вумо^АТА ієго 97, 
гауан* 5, шана (але це на л. 1776, а він з XIII в.) 1 др. 
Родовий відмінок в ролі знахідного: оелиуитами^а 186. 

В 1912 р. Архангельську Євангелію видано в Мос¬ 
кві трохкольоровою фотоцинкографією; видання на 
кошти Румянцевського Музея, за виданням доглядав 
Г, Георгієвський. Видання вийшло надзвичайно цін¬ 
не,—повна й близька Імітація оригіналу: трохкольоро- 
вий друк передав письмо дуже близьким до оригіна¬ 
лу, навіть з його плямами від пальців 1 т. п.; папір 
підібрано так, що він добре Імітує пергамен; оправу 
до найменших дрібниць зроблено так, як в оригіналі 
(див. знимок). Взагалі, видавці пильнували випустити 
таке видання, щоби воно по можливості заміняло ори¬ 
гінал. В більшості це й удалося видавцям, хоч єсть 
1 певні дефекти, так що те, що не трудно читається 
в оригіналі, тут читається з трудом, або й зовсім не- 
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читке. Те, що вжито було червоного кольору на цілу 
клішу, дало червонавий відблиск на багатьох сторін¬ 
ках, а це при читанні рябить в очах. Видання не 
замінить оригіналу зовсім, але все-таки для звичай¬ 
них довідок можна сміло звертатися до нього. 

Література. А. О. Бинковь: О вновь найденном-ь 
пергаминном’ь списки Евангелія, „Записки И. Акаде¬ 
мій Наук*ь“ т. 29 кн. І або „Сборникт." т. 17, Спб. 
1877 р.—Архимандрить Амфилохій: Описаніе Еван¬ 
гелія 1092 года (сличеннаго преимущественно сь 
Остромировим-ь Евангеліемь), „Древности Моск. Ар¬ 
хеолог. Общества" т. VII, 1877 р., 32 ст.+Х таблиць 
знимків.-—А. Дювернуа: О крити ческом-ь значеній Ар- 
хангельскаго Евангелія, хранящагося в*ь Московск. 
Румянц. Музе-fe, „ЖМНПр" 1878 р. ч. 199 кн. X ст. 
181-219.—Отчеть Моск. Публичнаго и Румянцевска- 
го Музеев-ь за 1876-1878 г.г., М. 1879, ст. 87-90. — 
А. Соболевскій: Источники для знайомства сь древне- 
кіевскимь говором*, „ЖМНПр" 1885 р. ч. 237 ст. 
356.—Г. Воскресенскій: Евангеліе оть Марка, Серг. 
Посад, 1894 р. ст. 15-16.—Г, Воскресенскій'. Характе- 
ристическія чертн четьгрехть редакцій славянскаго пе- 
ревода Евангелія оть Марка по 112 рукописях* Еван¬ 
гелія XI-XVI вв„ М. 1896 р., ст. 14-15* 163-179,—Г. 
Георгіевскій: Архангельекое Евангеліе 1092 года, М. 
1912 р., 10 ненумерованих сторінок, додаток до рос- 
кіш ного трохкольорового фотоцинкографічного видан¬ 
ня Московського Румянцевського Музея.—Е. Карскій: 
Архангельекое Евангеліе 1092 г.; по поводу изданія 
Румянцевскаго музея (М, 1912), ,,РФВ" 1912 р т 69 
кн. 2 ст. 467-477, тут 1 огляд мови,—Я. Н. Дурново: 
Архангельекое Евангеліе 1092 года, Изданіе Румян- 
її**"8 МУзея. .Извістія» 1913 р. т. 18 кн. 2 ст. 
Л4й-04У, — н. Н. Дурново: Смягчєнньіє согласнне во 
2-м почерке Архангельского Евангелия, „Ученьїе За- 
™ки^сшей Шкот города Одессьі\ Одеса, 1922 р.- 
див. «Slavia» II. 1 ст. 134-135, 1923 р.; рец. Е. Тим- 
ченка в «Украйна» 1925 р. кн. 1-2 ст. 190-191. Цю 
саму працю, переробивши й виправивши, автор ви- 

ВДРУГЄ: к истории ЗВУК0В русского язьгка. 
її. Отароелавянские смягченнне согласние в Архан- 
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гельском Евангєлии, див. «Slavia» 1924 р. річн. II кн. 4 
ст. 599-612.—Петро Бузук: Про мову найдавнішої укра¬ 
їнської Євангелії, «Записки Історично-філологічного від¬ 
ділу» 1927 р. т. XII ст. 1-11. — Н. Дурново: Русские 
рукописи XI и XII века, как памятники старославян- 
ского язика, «]ужносл. Филол.» 1924 р. кн. IV ст.80-82. 

5. Турі в сь ні Листки чи Турівська Єван¬ 
гелія. 

Куратор ВиленськоІ шкільної округи (1864-1868), 
Ів. П. Корнилов (1811-1901) не мало працював для 
збірання давніх рукописів та стародруків, чим 1 поклав 
початок рукописному відділу ВиленськоІ Публичної 
Бібліотеки. Корнилов посилав своїх довірених людей 
в археографічні поїздки, які вишукували йому забут¬ 
ки церковно-слов’янської старовини; під час одної та¬ 
кої поїздки з доручення Корнилова в 1865 р. Н. І. 
Соколов 1 знайшов нашу пам’ятку, що зберігалася при 
Спаській церкві в м. Турові (Мозирський повіт на 
Мінщині), звідки й назва її1. 

Наша пам’ятка складається з 10 листків в явір¬ 
ку, розміром в 21X17,5 cm, писаних в один стовпець, 
по 18 рядків на сторінці; розмір писаної сторінки 
15X10,5 cm. Місце для письма розліновано грубими 
лініями, які виразно знати й тепер. Писала одна 
рука; правда, л. 10а робить вражіння трохи іншого 
письма, вищого й тоньшого. Письмо старанно й гар¬ 
но написане досить великим уставом (висотою в 3,5- 
4 ram), який своїм характером близько нагадує пись¬ 
мо Остромирової Євангелії; в деяких місцях письмо 

1 Євангельські листки Корнилова, про які вгадув Н. В. 
Волков в праці: Статистическія свЬдінія о сожраннвшнхся древ- 
неруескихь книгах* XI-XIV вікові., Спб. 1897 р. ст, 50 № 6,—- 
це тільки непорозуміння: це листки в ТурІвеької Єва«гелії, які 
наер ше оголосив Срезневеький. Про ці ж листки Корнилова вга¬ 
дує ще й сам СрезневськиЙ в своїй „Славяио-русская палео- 
граф1я“ 1885 р. ст. 129, звідки «вістку ввяв, певне, й Волкої, 
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вузьке й стиснене (як ! в Хиландарських Листках); 
текстом своїм ТЄ так само майже однакове з 00. 
Пергамен доброї якости. Зміст пам’ятки — Євангелія 
апракос, від якої збереглося тільки три уривки: І. 
л. 1-й, Єв. Іоана X 1-9, 17-20; II. л. 2-й, Іоана XII 
27-34, а на обороті запис 1513 р.; 1 НІ. лл. 3-10, 
всього 8 листів, де вміщено вже без перерви: Матв. 
XXIV 40-44, XXV 14-30, 1-13, XV 21-28, Лука IV 31- 
36, V 1-11, 17-26, VI 31-36, V 27-32, VII 11-12 ** крім 
цього, на полях листа 66 другий запис 1508 р. В 
пам’ятці маємо 11 іниціялів, — В 6 раз, Р 4 рази 1 0 
один раз; в Іниціялах ужито фарби червоної, синьої й 
зеленої; заголовки перед кожним зачалом розмальова¬ 
ні циноброю. 

На нашій пам’ятці в двох місцях маємо довгі да¬ 
рункові записи для Преображенської церкви в Турові 
князя Костянтина Івановича Остріжського. На полях 
л. 66 вміщено запис князя з 2 травня 1508 р.: Нада¬ 
ли єсмо е тузове и записали ) єулін ко црккн кясен к прс- 
ШЕражснню... садг с пасшою н поле з & «ножатллш н, с (о)зе- 
рьі н з& жамйжькамн; в другім запису на порожнім 
л. 26 кн. Остріжський записав 10 лютого 1513 р.: 
Надали єсмо к т^оее н записали, о) еЙшц к цїкбн кжнц 
к прсшсрджЕнню.*. три поли1 2. Ці записи виразно свід¬ 
чать про те, що на початку XVI ст. Турівська Єван¬ 
гелія була ще цілою 1 належала Турівській Спаській 
церкві; записи були дуже важливі для церкви, 1 їх ні¬ 
коли не писав би кн. Остріжський в неповну Єван¬ 
гелію або в таку, якої не вживано за Богослуженням; 
сама ціль таких дарункових записів на Євангелії— 
знаходитися на престолі—говорить про те, що в 1508 р. 
наша пам’ятка була ще богослужбовою, а тим самим 
і повною3. 

* В Острові* Євангелії цим уривкам відповідають 
ЛЛ. 356-36, 426-43, 83 926. 

1 Записи повно видрукувано у П. Гяльтебрандта 1869 
в IV т. .Археографичесній Сборнигь" Щ 1 і 2. а такої 
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Місто Турів з околицями належало литовському 
маршалу Михайлу Глинському; посварившись з коро¬ 
лем польським Сигизмундом, Глинський на початку 
1508 р. підчас війни перейшов на бік московського 
князя Василя; війна скінчилась зле для Глинського, 
бо по мировій умові з 8 жовтня 1508 р. Турів остав¬ 
ся за Сигизмундом 1 перейшов до маєтків кн. К. І. 
Остріжського, який 1 поспішив дарувати соборній Ту- 
рівській церкві свої надання. Виникає питання: чи 
кн. Остріжський писав свою запис 1508 р. на Єван¬ 
гелії, що й до того була в Спаській Турівській церк¬ 
ві, чи може прислав до Турова свою давню Єванге¬ 
лію разом з актом надання? Для відповіді на це не 
маємо данних, бо взагалі долі ТЄ до 1508 р. не зна¬ 
ємо. Пізніще, мабуть під час релігійних колотнеч, ТЄ 
була знищена, — лишилось тільки 10 листків з неї. 
До 1915 р. пам’ятка зберігалася в рукописнім відділі 
Виленської Публичноі Бібліотеки, а 1915 р., підчас 
евакуації Бильні, вивезена до Ярославля, де—як каже 
поголоска—й згоріла в 1920 р. з іншими рукописами* 1. 

Правопис: 1. На початку слова чи складу дуже 
послідовно, як в ОЄ, пишеться іе, рідко £; часом зна¬ 
ходимо іє й в середині слова по м’ягких приголосних 
л, н. 2. Часто й правильно вживається і&. 3. Скрізь 
пишеться ф, ш*г нема. 4. Надрядковий знак—крапка 
над голосною. 

Головніші ознаки мови ТЛ такі. 1. Носові звуки 
вживаються досить правильно, але й часте поплутан¬ 
ня їх з чистими; особливо часта плутанина а та га, 

а поплутання л з «у тут відоме тільки 9 раз при 
більше сотні правильних прикладів. 2. Повноголосна 
форма тільки два рази в слові 36.46. 3. При 
сполученні з плавними глухий звичайно ставиться по 

маємо, напр., на ВербськІй Євангелії,—даровизна Михайла Іва¬ 
новича Росальського та Василя Ванковича Мировнцького з жін¬ 
ками; про цю Євангелію готовлю окрему статтю. 

1 Цікаво, що Н. Наринський в „Образцн письма* 1925 р. 
на ст. 19 твердить, що ТЄ зберігається в б. ВиленеьхІЙ Пу- 
бличвій Бібліотеці, але це чи так, бо пам'ятку з Бильні виве¬ 
зено ще в 1915 р. Є. Карськнй в „Палеографи** 1928 р. ст. 23 
пише: „Исчеанувшая Внлеиская Публнчная Еиблвотека*. 
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них: нсплїннша 8, п^*ІЬилїуи 7, трхжбннкомя 46, ГОкр&зи 
56 І др.( але один раз &и&ряшд 106. 4. Сполучення dj 
скрізь дає жд, але в замітці на л. 66 читаємо до рожь- 
етка; поруч пук, але в скороченні. 5. Риса другоряд¬ 
на—м’ягке ц, напр.: оица 1, олкцамх 1.5, оЦь 16 1 др. 
Тверде р: дв&ра 6. 6. Рг на -ть постійно. 7. Єсть ви¬ 
падки вживання и зам. •£, напр.: бндата гаде* ієго І 
(в ОЄ гІДАта); в приказовім способі маємо або н, 
напр.: кжд'Ьге 3, лг&те 46, нд'Ь'гі 56, к'шіт'Ьті 76, 
також: ддднте 46.5, коупнгі 56, кїдитє 56; цікаве: 
кїЗ'&дн 76 І няидн 8. 8, Імперфект на -аа: готадшіЗ, 
ЛІОЛААр'Я 6. 

Інші ознаки. 9. Глухі звуки вживаються дуже пра¬ 
вильно; зникнення слабого глухого зазначено тільки 
в лшозн 16, множ&етко 8, у’то 9, кто 9 1 поуто 106; 
вокалізація зазначена дуже рідко: шеди. 10. Поплутан¬ 
ня з і помітно тільки по у напр.: поскд'І? 7. 11. 
Йотації часом не зазначається: покддниіє 106. 12. Перед 
голосним ставиться н, але буває й ь, напр. татйю 1. 
13. Sk перед £ дає cm: гіннсдрьтйст'і 76. 14. Епен¬ 
тетичне л вживається правильно скрізь. 15. D1 симо- 
нокн 8. 16. АЬ1 на -ом»: глаеом* 7, але ложлмл 86. 17. 
О з ст.-сл. закінченням: Ш зшла 76, Ас3 мл-Ьіа ка¬ 
ша і 1 др. 18. Прикметники постійно в нестягненій фор- 
мі: фоуждддго 1, нмвуфн>оумоу4б, млдрхінмї 5 і др. 19. Ім¬ 
перфект звичайно не стягнений: подокддіш 46, схпддгл 
о, до слова суждсд^ЛіЕА 7 дописано д зверху. 20. Слов¬ 
ник той сам, що і в Остромировій Євангелії, з дуже 
рідкими ріжницями. 

Форма письма та язикові ознаки дають змогу 
віднести нашу пам’ятку на XI-Й вік. Срезневський в 
ммпПВР’ і?исаБ> »Туровекое Євангеліє моложе Остро- 

ГстР i9nvBa^reJI Я и ^Tapts Минеи 1096 и 1097 г.г." 
riHTnv V* ДИ<аН0 3 п!вДенно-слов’янського ори» 
гшалу. Уже Соболевський відносив ТЄ до числа па- 
мяток київських 

То пЦ*' ^ КаРиііСкій: Образцм письма, 1925 
папЛй ’ Щ° *ОЯ0 Валвжить ДО XI 8. „ЯЛИ сам дервой полоанвб XII 

ст. б про 
поздаве к 
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В. Стасов в своїм труді: „Славянскій и восточ- 
ньш орнаменть" 1884-1887 р. зарахував був ТЄ до 
білоруських пам’яток. Справедливо проти цього висту¬ 
пив А. Соболевський: „Отрнвокь ТЕ можегь бнть 
считаемг написанньїмь вть западной Руси единствен- 
но потому, что вт» началі XVI віка онт> находился вг 
одной из-ь церквей Турова; но если руководиться по- 
добннми данньїми, то придется считать Саввину Кни¬ 
гу написанною под-ь Псковомь (она поступила вт, 
патріаршеє книгохранилище в*ь Москві изг Псков- 
скаго Середкина монастиря), нотний кондакарь XII в. 
Имп. Публ. библіотеки—в*ь Нижнемт» Новгороді, До- 
брилово Евангеліе—вь Москві. Язьїкь ТЕ не заклю- 
чаеть вь себі ничего білорусскаго, и если уже от¬ 
ії о сить зтогь памятникь кь какой либо группі, то 
всего удобніе дать ему місто между памятниками 
кіевскими1. 

Література. II. И. Срезтвскш: Свідінія и заміт¬ 
ки о малоизвістних-ь и неизвістньгхь памятниках'ь, 
Спб. 1867 р., № XXXIII ст. 30-33: Отрьівокь еще изь 
одной Русской книги Евангельскихг чтеній XI віка 
(див. „Сборнинь*' т. І або „Записки Академій Наукь" 
1867 р. т. XI), — тут подано текст л.л. 3 1 10; ці два 
листи Волков (див. вище ст. 139) помилково відділяє 
від ТЛ. — И. II. Срезневскш: Древніе славянскіе па- 
мятники юсоваго письма, див. «Сборникь» т. III, Спб. 
1868 р. ст. 168-172, - видрукувано текст лл. 5-10.— 
ТІ^ОКСКОЄ буІНГС^Є ОДЙННЛДЦАТДГШ к4/кД. ІІЗДЛНЇЄ ЙИД£Н- 

іклгш Хчкндгш Окр^гд. С. ПтрЕ§0Гї. ^a®|h. Литогра- 
фія Бермеліева при Археографическ. Коммиссіи,—хро* 
молитографичне видання всіх 10 листків в фарбах.— 
П. А. Лпаьшебрандтг'. Т^обскоє ЄуднгміЄ одиннддцд- 
тдго кікд. І. Краткое извістіе о Туровском-ь Еванге- 
ліи. II. Древній тексгь, с*ь современньїм'ь насупротив’ь, 
и сь отмінами по Остромирову Евангелію, Вильня, 
1869 р. Х-Ь20 ст.,—Історія пам’ятки, її опис і повний 
текст.—И. И, Срезневскш: Свідінія и замітки, № 45, 
див. „Сборникь" 1875 р, т. 12 ст. 105-136: Туровскіе 

1 .Увиверситотскія Извістія*, Київ, 1887 р. кн. 5 ст. 53. 



— 144 — 

евангельскіе листьі XI віка; це найліпша праця про 
ТЄ: дано цілий текст, опис правопису й мови, зна¬ 
чіння пам'ятки; на от. 123-134 подано варіянти з Ін¬ 
ших Євангелій.— Ф. Добрянскій: Описаніе рукописей 
Виленской Публичной Библіотеки церковно-славян- 
ских*ь и русскихь, Вильня, 3882 р., ст. XXXIX 1 1-6,— 
опис дано з праці Пльтебрандта .— А. Соболевськін: 
,,Унив. Извістія", Київ, 1887 р. кн. 5 ст. 53, рахує 
пам’ятку за Київську. — П. В. Владиміровь: Обзор-ь 
южно-русскихг. и западно-русских-ь памятников’ь пись- 
менности оть XI до XVII ст., „Чтенія", Київ, 1890 р. 
кн. IV ст. 108. 

6. Рейнська Євангелія. 

У Франції, в бібліотеці міста Реймса зберігається 
цінна пергаменова пам’ятка — уривок з слов’янської 
апракосної Євангелії. Початок Євангелії, 16 листів 
(32 сторінки, цеб-то 2 зшитки), писано кирилицею, 
решта—глаголицею, 31 лист, разом 47 листів. Кири¬ 
лівська частина писана десь під кінець XI-го віку, і 
вже пізніще, в 1395 р. до неї додано глаголицьку ча¬ 
стину (зразок мирного співжиття обох азбук). Кири¬ 
лівська частина подає святкові Євангелія (з кінця 
жовтня до початку березня) по православному обря¬ 
дові. Частина глаголицька має виразні риси хорват¬ 
ської редакції (правда, єсть 1 чехизми). 

В кінці глаголицької частини рукопису єсть та¬ 
кий тепер дуже витертий запис чеською мовою: „Ро¬ 
ку Божого 1395 ця Євангелія та послання списані 
слов’янською мовою; співати по них не можна, бо по 
них опат править мшу підчас коронації. А другу ча¬ 
стину тих книжок, що по руському обряду, писав св. 
Прокоп своєю рукою. А це руське писання небіжчик 
Кароль четвертий, цісар римський, дав на славу тому 
кляшторові, а на честь св. Єронимові та св. Проко¬ 
пові. Господи, подай йому вічний спокій. Амінь". Як 
бачимо, традиція звязала написання РЄ з св. Проко¬ 
пом (f 1053 р.). 
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Імператор Кароль IV заснував в 1347 р. в Празі 
Ємауський манастир на честь св. Кирила, Мефодія, 
Войтеха та Прокопа. В цім манастирі ченці правили 
Служби по-слов’янському, 1 їм Кароль IV подарував 
слов’янську Євангелію, яку не відомо де дістав; ці ж 
ченці трохи пізніше, в 1395 р. додали глаголицьку 
частину РЄ. В цім манастирі РЄ зберігалося аж до 
часу його зруйнування в 1419 р.; потім гусити зане¬ 
сли цю Євангелію до Царгороду, де набув її кардинал 
Кароль Лотарингський, який в 1574 р. подарував цю 
пам’ятку Реймському катедральному соборові. Тут РЄ 
зберігалася увесь час і була в великій пошані: на ній 
присягали французькі королі під час коронації. За 
часів французської революції пропало дорогоцінне ка¬ 
міння, що прикрашувало РЄ, та й про саму Єванге¬ 
лію зникли були сліди 1 вже раховано, що вона за¬ 
гинула. Єсть переказ, що Петро І, коли в 1717 році 
був в Реймсі, звернув увагу на цю слов’янську па¬ 
м’ятку. Що пам’ятка не зникла, про це повідомив 
учений світ в 1835 р. А. І. Тургенев. 

Кирилівська частина пам’ятки—16 аркушів—пи¬ 
сана уставним письмом середньої форми, букви на 
3,1 mm високі. Єсть Іниціяли та 5 заставок: для окра¬ 
си вжито багато жовтої фарби, як то бачимо І в Ін¬ 
ших слов’янських пам’ятках ХІ-го віку (напр. в Син, 
Псавтирі, Син. Требнику, Минеях 1095-1096 рЛ; не 
мало й фарби блакитної; але найбільше цинобри; ст. 
26 1 27 позоставлені незафарбованими, а ст. 15 І 25 
недофарбовані. Розмір пергаменового листа 23,2X16,5 
cm, розмір писаного (в два стовпці) 17,5X13,2 cm. 
Писала одна рука; рубрики писано дрібненьким уста¬ 
вом, букви на 2,3 mm високі. На ст. 13-14 (л. 7) пер¬ 
гамен був обірваний ще до писання. 

Цікаві деякі палеографічні ознаки РЄ. І. На по¬ 
чатку слова чи складу (по голосній) дуже часто ста¬ 
виться широке о з крапкою в середині; на ст. 18 та¬ 
ке ж ф з крапкою в кожній частинці. 2. Частенько, 
див. напр. ст. 86.206.25і, вживається пс на зразок 

1 Аналіз роблю а видання Leger 1899 р*; цифри визнача¬ 
ють сторінки РЄ, а 5 визначав правий стовпець сторінки. По 

10 
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глаголицького щ цеб-то 'К 3. Титло має лівий край 
піднятий догори, а правий опущений додолу. 4. Єсть 
немало винесених над рядок буков, буває спосіб, піз- 
ніще широко вживаний: приголосна, що стоїть поміж 
двома однаковими голосними,^виноситься над рядок, 
а голосна не повторюється: }е 29. 5. Яко знак над¬ 
рядковий, ставиться тут крапка, найчастіше—над по¬ 
чатковою голосною слова чи складу; але часто цього 
значка зовсім не буває. 6. Знаком розділовим служить 
крапка серединна, рідко гірня. 7. Завше пишеться ьі 
(а не si), але між & та і постійно крапка посередині. 
8. При перенесенні з рядка до рядка писар майже 
ніколи не дбав про те, щоби закінчити слово в рядку, 
—він переносить, скільки лишилося, навіть одну букву, 
напр.: ^оі|мтй 5, вуУЕШЩІи 5, калі’ь 6, есті& 8, кьфліомй 
9 і т. п. 9. Цифра 6 передається через ?. 

З правопису треба зазначити. 1. В цілій пам’ятці 
нема а, панує тільки ь. 2. Зовсім нема йотованих 
носових, цеб-то ft та №. 3. Буква іе тут дуже рідка, 
—я її запримітив тільки 5 раз: шзромд 66, нієремншь 
15, коліє 216, ЗНАЮТЬ 266 І югда 29. 4. З південно¬ 
слов’янського оригіналу, з якого списано РЄ, зайшло 
дуже багато форм з роззівом, а власне без йотованого 
носового: скол 186, сил 32 токол 196, испок4ддлці£ 19 
1 т. п.: правда, в цих випадках часто (але не завше) 
ставиться крапка над №; взагалі ж тут борються живі 
форми йотовані з чужими з роззівом, напр.; накокі 6 
1 идісокі 76, езекиа 7 1 езекил 7; звичайно дз?ц але 
єсть раз: дл н аз* 136. 5. Оригінал, з якого списано 
РЄ, був, здається, глаголицьким; на це вказувало б 
поплутання га та *fc, цеб-то невміла передача глаго¬ 
лицького д, напр.: крдмА 13, ГО ндздрдфд 226, ко&стнтала 
23, може плакьі 22 (в Остр. Єв. плІеїі); назви народів 
передаються по східно-слов’янськи: мршмАНс 19, ндзд- 
рднннї 156, CAAWJAHWK& 16, нзльташіі 13. 6. Дуже часто 
зам.іа ставиться а як по голосній, так 1 по приголосній, 
7. Пишеться тільки щ, тт нема. 8. Писар любить з 
двох однакових буков писати тільки одну: дцидиного 

8 я^Жїаі часо“ «мі слова а Остромиров 
Євангелії, ааіначаючи її ОЄ. р v 
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56 (aL|I£ еднііого)* сйтворитимд (имл) 11, пл ткон 316, 
покднне 206, покднид 21 і др. 9. Писар не дуже пиль¬ 
нував при своїй праці, а тому частенько робить про¬ 
пуски в слові; гвинта 8 (Остр. Єв. п^иимета), жи 146 
(ОЄ б4гжн), оуа ЗО (ОЄ от^оуа), иті 32 (ОЄ идФте)-, 
кд 28 зам. баша., в реченні: еллжени прдббдьі ^ддн 276 
пропущено изґ&ндний І т. п,; ГО к|абі ЗО, а треба црьквЕ; 
на 26 недобре крапку поставлено: проклвумд* зилоу. 

Вокалізм. 1. Поплутання нссових з чистими дуже 
часте: Еждїу 3, оул^Аіиж же и^одоу 15, ндошл 156.27, 
аелашееса 136 і т. п, 2, Зникнення б, б в слабій позиції 
дуже часте: кто 36.5.16.326, зло 46.6, дб*£ 3.216, многа 
3.15 І т. п., при: като 36.21.266, уато 18, дацш 36 1 
т. п.; зникає глухий І в кінці: wam 14; часом ь пи¬ 
шеться замість е: дамаана 1. 3. При сполученні з плав¬ 
ним ь ставиться завше по нім: бла^-еа 15, лмауд^ї 5, 
Зрміу 6, прькдго 156, т^аста 31 І т. п., навіть зла 276 
(ОЄ з*л*). 4. Поплутання и з и: наш 15 (ОЄ ниже). 
5. Сполучення сусідніх слів дає нл^тути 
иліа 8 (ОЄ ндрЕК&тл има), а -г-J-w > u u: покнтаі н|9 
(ОЄ ПОБИТІ ІЄГо)., ПОАТАІ И ДИДБОЛА 246 (ОЄ пошт* н), 
ТА ПрИАТЬІ Н 29 (ОЄ TS П^ИШТ* fe). 6. В СЛОВІ рОСТАШЕ 
126 перейшло рас на рос. 7. Початкове складове u чи е 
в слові може відпадати: ірданд 256.27, кь ейддн'Ь 226, 
ЕрДДНАЕКАА 19, БА ЕрДДНАЕтФн 196, KATEfHH'fc 26 (прИІ Hif- 
ддн*Ь 19, ИЕ^дднАшух 206), також лд*Ьа. 4. Пишеться 
гь в грецьких йменнях: анд^Ьа 26, гдлилід 86, нвуд^ГА 
18, мат^а 26, але: лмт^еа 1.26; пор. в ОЄ галилел-, 
иеудід і т. п. др. 5. Заміну th (ст.-сл. ш)^на u може 
можна бачити в па стго дп тимо^еа* н щн андстасиї 
27 (чи тут D9). Цікаві ада 186, едьі 196, пор. в 
ОЄ 'Ід*, гадай 6. В ре з tert звичайно пишеться 
др'Ькд 21, Kp'fctfA 26б, пр'Ьдб 19 І т. п., але дуже часто 
тут маємо живе е: Билини 15, др«о 21, cjyjEjkAHHiwy 32, 
«едьі 26, ^ед*£ 176, посдед'І: 56, стрЕглціЕ 9, ба у^ебі 76. 
8.106.17, о y^EM*fc^& 186.19.7. Живою місцевою ознакою 
треба вважати й часту тут форму Ян: нана 56.186.19. 
22.23.256.30, G1 иднд 26.226.236.28.306.316 три рази, D1 
ндіну 206.226.306, о идн'к 22.31. 8. Редуковане u дуже 
часто зазначається тут через ь:антонаа 26, баенааа 166. 
2б,УрИГ0|ІАА 26, ИДАА 316, АІА^АА 8, £А ЛІА^АЕДІ 96,14, ДААКОЛА 



— 148 — 

25, ноші* 146, о^у-жае 116.296, трЕтаж 32 І т. п. 9. Зміна 
^ на о: їша 66 І їосси бб. 10. Стягнені форми ймень 
ДЕрАМА 6, ЛЕ^АМА 76,21, АБрАМЛА б, шил 6, ИСДКЛ б, ДАНИЛЖ 
5, хоч: дЕрламоу 21. 

Консонантизм. 1. Сполучення dj дуже часто дає 
ж: келаелжжа 10, білакллжи 196, жажжціен 276, п^Іїже 16. 
5.6.76.106.11.17.186.286, рЖАїтво 76.126, ржАсткл 5.6. 
126, рожтЕома 6, по рожас'гк'Ь 156, ггрджЯцінн^А 4, треу- 
ЖАЛфИНЕА 26б, уоЖАСТА 17, НСуОЖАШЕ 19, ІШСуОЖАШГ 19, 
о^ожаше 12. 2. Єсть тверде р: ккдрд 86.20, морж 256. 
3. Пропуск д в слові сема 296. 4. Дуже часто не за¬ 
значається м’ягкого лу може як результат його серед¬ 
ньої ВИМОВИ: КАЗАОуЕАЕНАЖ 226.23.16, ЗЕАШу 15.27, ЛбуДАЕ 
256, лбудн 8.13.29, л»уднн 116.29, лоудама 96.22.226, 
ЛбуДАСШ ІЗ, ПОСАЛОу 19.316 ЕАЕЛвуДАШІ 18.10, ОуУНТЕЛОу 56. 
216 1 т, п.; часом те саме при н: покаон&іа 136, еа 
пбустьіноу 31, гнж ЗО. 5. Sk перед е, 1 дає cm: кл&ж- 
лонаст'Іма 7 1 др. 6. Епентетичне л постійно скрізь, 
але; НЕфллнмиуа 256. 7. Тверде ц скрізь. 8. ВимОЕу ^ 
знати з цих прикладів: ндздрггА 126, нлздрЕфа 156.18. 
256. ЗО (ОЄ HAgapf^x), гідздрЕфд 86, ндздрдфд 226, млтфЖл 
26, AMT^'tA 26, Н£фАЛИЛШ)(А 256, НЕфдллимлА 256. иодт- 
&шь 7, нод'одлмд 7. 9. Зазначу ще: нжнего 4; еаеж 16. 
36, макака 31, макакьі 31, анд 12.296 (Анна). 

Морфологія. 1. G1 на гь: неділі* 26, полазгЬ З, Ш 
НЕЕ 76, Щн Андетдснї 27; Ac3: бьі-і; 4, сбое 4.19.196, [е 32 
(ОЄ JA). 2. АЬ1 на -ьмь (тут 1 -ьмь) частий: Е&грьмА 
ЗІ, д^ама 24, лнцама 116.19 29.316, постама 12.30, огнама 
22.226, поутАма 14, hwama 96, т-клама 186. 3. D1 на 
-ови: носифокн 76.140 (ОЄ носнфсу). 4. Приказовий 
спосіб частенько на -уь~: нд4гті 16.16.326, канид^те 16, 
придФтЕ 266, K^A-tTf 22, еазмІ-те 266; на л. 226 єсть 
форма без кінцевого -є: прнішіт. 5. Імперфект частіше 
стягнений: нскдше 4, кндф^х 24. 6. Імперфект на м(а): 
каше 126.17.196.30 (ОЄ E*k), ЕАру 9 (ОЄ є^др;), идаше 
3. 136 (ОЄ ндйдиіЕ), ндддуж 86 (ОЄ ид^дулА, годаіш 
16, ростАШЕ 126 (ОЄ рдст'ЬдшЕ). 7. Аорист З4 простий* 
прндж іо, Шндоу ю, оеяЩрЖ 10 (ОЄ -оша). 8. Fut 3‘} 
без -ть: ігдд приніс* 46 (ОЄ пронЕїжта). 

Словник. Зазначу лише деякі вирази: імугаамм 1 
грнгорд 26.27, гдкрндоу 2, самена 116, оукордтА 276 (ОЄ 
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поносАт/* *), штшь 96 (ОЄ шинам), еужімл 26 (ОЄ кригам*}, 
к&А£ 13, готоно 25, кдбилон&скд 76 1 вакжлонмкоЕ 7, шл'к- 
jiHTACA 206, £т^д 3, сли/іМь 2, вб дружині 17 
(^подорожній), }(са 29 =Христоса, jftosH б =Христосови; 
дугмстд 86, октомбБрА 46.26 1 октеб&а 2, дііГее^а 3. 26 
1 дека 28, фіЕрлрд 28, гскд^а 166. Давальний прина¬ 
лежності!: ОСТДЕЛЕННЕ rp'tjfOMb 206 (ОЄ ГрІуОЕ*), ОКрКТЕННЕ 

моїрмь 28. 
Про кирилівську частину РЄ було багато спере¬ 

чання. Вілярський в 1847 р. уважав цю частину за 
одночасну з частиною глаголицькою, цеб-то за копію 
XIV* віку; навпаки, Амфилохій в 1883 р. твердив, що 
це пам’ятка з ІХ-Х віку. А. Соболевський, проаналі¬ 
зувавши РЄ з палеографічного й лінгвістичного боку, 
прийшов до такого правдивого висновку: „Краска, 
форма и употребленіе буква» показьівають, что кирил- 
ловскую часть РЕв. надо относить к'ь XI или XII в., 
и что всі палеографическія особенности зтого памят- 
ника встрічаются, между прочим’ь, в*ь русских-ь руко- 
писях-ь зтого времени". Загальний висновок?»; „Итакі», 
кирилловская часть Р.Ев, єсть памятникь русской 
письмен ности ХІ-ХІ І в., сохранившій много особенно- 
стей южно-славянскаго оригинала". В теперішній час 
більшість учених визнають РЄ за пам’ятку ХІ-го віку1. 
Пам’ятка українського походження; Ягіч висловив 
правдоподібний здогад, чи не повстала РЄ на півден¬ 
ному Підкарпаттю2. 

Література. Докладну літературу (але не всю) про 
РЄ з років 1715-1899 подає L. Leger в своїй праці 
1899 р. (див. нижче) ст. 35-41. Я подаю тут лише 
головніше.—/7. Билярскій: Судьби церковнаго язнка, 
Спб. 1847 р.; ч. II про РЄ, тут 1 вся література. — А. 
Востоковг: Замічанія о Реймскомт» Евангеліи, див. 
„Филологическія Наблюденія" 1865 р. ст. 205-208 (ще 
з рр. 1841-1848); рахує РЄ за пам’ятку ХІ-го віку.— 

1 Н. М. Наринський в .Обрааци письма* 1925 р. на ст. 10 
зве РЄ пам’яткою XII-го віку. 

* Entstehungsgesehichte, 1913 р, ст. 105; до цеї думки 
пристав 1 Ол. Колвсса, див. „Погляд на історію української 
кови% Прага, 1924 р. ст. 18. 
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П. Строєм в „ЖМНПр" 1831 р. ч. 21, опис кири¬ 
лівської частини.—J a s t г z g b s k і: Notice sur le Texte 
du Sacre, „journal General de rinstruction Publique" 
1839 p. за 4 1 7.IX.—Hanka: W^plski z RemeSskd- 
ho a Ostromirskdho Ewangelium, Прага, 1843 p„— 
видано лише частину РЄ. — Sylvestre de Sac у: 
Evangeliaire Slave, dit Texte du Sacre de la biblio- 
theque de Reims, або: Evangelia slavice, quibus olim 
in regum Francorum oleo sacro Immgendorum sole ni¬ 
mbus uti solebat ecclesia Remensis, vulgo Texte du 
sacre, ad exemplaris similitudinem descripsit et edidit 
Silvestre, Париж, 1843 p., литографоване видання на 
кошти російського уряду; на жаль, єсть помилки, бо 
Сильвестр малював від руки; друге видання 1852 р. 
з передмовою та бібліографічним покажчиком Л. Па¬ 
рі.—Н a n k а: Сазаво-Еммаузское святое благов^ство- 
ваніе, Прага, 1846 р.; видано ввесь текст.—K(unlk): 
Das Reimser Evangelium, „Sanet-Petersburger Zel- 
tung'b 1846 p. № 68-69. —Билярскій: О кирилловской 
части Реймскаго Евангелія, Спб. 1847 р. (яко II ча¬ 
стина праці автора: „Судьбн церковнаго язьїка").— 
Паплонскій : О Реймскомь Евангеліи, „ЖМНПр" 
1848 р. ч. 57-58,—Kunik: Sur quelques points rela¬ 
ys a l’histoire anterieure de 1’Evangile de Reims, від- 
чит 22.XII. 1848 p. на Історично-філологічній секції 
Академії Наук.—77. ЛавровскШ: О Реймском*ь Еван¬ 
геліи, „Опнтьі историко-филологических'ь трудова ету- 
дентовь Главнаго Педагогическаго Института 6-го 
внпуска", Спб. 1852 р., ст. 1-141; рец. А. Бостонова 
в «Изв-Ьстія» 1852 р. т. І ст. 116-118. — В. Гачка: 
Остатьцн Словяньскаго богослуженія у Чехові, Пра- 
га 1859p.--Cerf: L’Evangeliaire slave, 1868р., Reims, 
вид. 2 в 1881 р —Г. Филимоноег: Славянскія знаме- 
нитости вт, преділахі Францій. І. Рейкское Еванге- 
ліе, «ВЬстникь Общества древне-русскаго искусства 
при Моск. Публ. Музеі,, М. 1874 р. вип. 4-5 ст. 25- 

показує, що в виданні Сильвестра змінено фар¬ 
би та малюнки.-Los J.: Berichtigungen zum Reim¬ 
ser Evangelium, ,,Archtv“ т. IX, 1886 p„ ст. 478-486 — 
Дає спис помилок видання 1843 р,— А. Соболевскій■ 
ирилловская часть Реймскаго Евангелія, «РФВ> 
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1887 р. т. 18 ст. 143-150. — Dr. Past ги ek Fr.: 
Evangelium Sazavsko-emausk£ СШ remSke 
1891 p. т. XV ст. 331-340.—V. Charlier: Evange- 
liare slave, 18У7 p. — L. Leger: Catherine II et 
1’Evangeliaire slave de Reims; Reims, 1899, „Travaux 
de l’Academie de Reims" t. 103 ст. 287.—L’Evange- 
liaire slavon de Reims. Dit: Text du sacre. Edition 
facsimile en heliogravure publiee sous les auspices de 
TAcademie Nationale de Reims precedee d'une Intro¬ 
duction historique par L. Leger, Reims-Pragae, 1899 p. 
in 4°, 45 ст. тексту+94 л. знимків; на жаль, 1 це ви¬ 
дання має деякі недокладності, напр. не скрізь пови¬ 
ходили тонкі лінії; зам. и вийшло ні 1, ль 8; зам. б, 
е, ь вийшло б, ь, я>; єсть зіпсуття на ст. 30а. Рец. 
Ягіча в „ArChiv" 1899 р. т. XXI ст. 635-636, Г. Іль- 
їнського в «Изв4>ст1яо 1900 р, т. V кн. З ст. 1050- 
1051.—Вл. Францевь: К*ь исторіи изданій Реймскаго 
Евангелія, „ЖММПр* 1900 р. ч. 330, липень, ст. 126- 
255 і 1901 р. ч. 335 ст. 511-517; з приводу видання 
L. Leger; багато бібліографічних вказівок. 

7. Типографські Листки чи Євангелія 
Типографська. 

В 1866 році І. Срезневський знайшов в Типо- 
графській Бібліотеці в Москві1 кусок Євангелія-апра- 
коса,—12 пергаменових листків In 4°, в яких текст 
Іде без перерви. Срезневський назвав цей уривок Ти- 
пографською Євангелїею, а по характеру письма та 
мови відніс пам’ятку на XI вік. На жаль, пам’ятка 
зовсім не досліджена, в літературі нема з неї ані од¬ 
ного знимку. Тепер вона переховується в Історичнім 
Музеї в Москві. 

Букви (є вживається тут, як 1 в Інших пам’ятках, 
також 1 по л, але часто на початку слова чи складу 

1 Ш, СревневекШі Древяіе памятники юеоваго письма, 
«Сборвмк-ь* 1868 р. т. III ст. 3. 
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буває й е. Скрізь панує щ, нема шт. Форм із роззівом 
нема, навіть шле Ж£ 56 \ 

Із ознак мови зазначу. 1. Носові вживаються ду¬ 
же правильно, поплутання з чистими не часте. 2. Ду¬ 
же правильне вживання звуків г, ь, зникнення їх в 
слабій позиції рідке: уто 52, 56, книга 57. 3. 
При сполученні з плавним глухий постійно по нім; 
єсть поплутання: мр»ТЕ*іир 54,55. 4. Єсть форма огкрй- 
rtr 56, що Ягіч зве ознакою українських пам'яток 
(див. вище ст. 102). 5. Постійно по р, л з типу tert 
пишеться п, але посріді 50.53. 6. Єсть поплутання м 
з е: принеси і поруч: принеси 53. 7. Сполучення dj ча¬ 
сом дає ж: пр*&К£ 45.51, оутЕрьждюфЮ 46, н&ждета 49. 
8. Часом знаходимо м’ягке ц: елизн&ць 53.54. 9. Ши¬ 
плячі м’ягкї. 10. АЬ1 на -ьмь рідкий: кордЕдіецЕМА 55. 
11. Форми пргровн 45, rp'fe^oE* 50 рідкі. 12. Прикмет¬ 
ники та Імперфект звичайно стягнені. 13. Рг З’ 1 З3 
кінчиться на ти 14. Есть форма іє 56 bis зам. j€ct&. 
15. Приказовий спосіб з ть частий: нд^гте 45, прилите 
55, осджфте 50, ЕгкріЗ*і’Т£ 54, прийміте 53, поманите 
47, принкФтс 55, рдіукте 43. 16. Імперфект на а, а не 
•к: HMAjfoy 47, EAjfoy 51.53, каста 48, идаш£ 48, нддетд 
49, в'є даше 52. 17. Есть форми на -мета, що Ягіч 
уважає за ознаку давніх українських пам’яток (див. 
вище ст. 102); ндаішта 51, теуадшета 51. 18. В слов¬ 
нику: сьде 45.47.50, Ш кеуел* 50. 

Література. И. Срезневскійі Свідінія и замітки 
о малоизв'Ьстннх'ь и неизв'Ьстннхь памятникахг, 
„Сборникь" 1867 р. т. І № XXV ст. 44-57, видано ці¬ 
лий текст без пояснень 1 без опису пам’ятки. ■— Й о- 
го ж: Древніе пам. русск. п. и яз, 1882 р. ст. 38, 
згадка.—Н. Волковг\ Статистическія свідінія, 1897 р 
ст. 50 Я 7, рахує ТЄ за пам’ятку XI віку. 

1 Цифри визначають сторінку видання Среанввського. 
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8. Нупріянівсьні Євангельські Листи. 

В 1865 році Петроградська Пубпична Бібліотека 
набула від відомого археолога 1. К. Купріянова два 
пергаменових листки Євангельських читань, розміром 
кожний 34,5X28,5 cm. Текст писано в два стовпці, 
по 20 рядків в кожнім. Зміст Листів—три уривки з 
апракоеної Євангелії: Марка X45, Іоана Хі, іе 1 Матвія 
XXIV2b д0 Купріянова рукопис знаходився в Новго¬ 
родській Софійській Бібліотеці, чому ці Листи часом 
звуть ще й Новгородськими. Тепер Листи — в Дер¬ 
жавній Бібліотеці в Петрограді F. п. 1 Щ 58. 

Листки збереглися зле, пергамен витерся, погур- 
бився, а чорнила вицвіли, золото обсипалось. Письмо 
Листів—устав XI*го віку. Писар КЛ був дуже вправ¬ 
ним фахівцем писання книжок,—рука в нього випро¬ 
бувана, сміла й міцна. Письмо вийшло надзвичайно 
симетричним та пропорційним, а для ока дуже шля¬ 
хетним; висота буков майже скрізь однакова, а стоять 
вони зовсім рівно; усім цим письмо дуже нагадує 
(пор. напр., літери ж, з, її, jf, р 1 др.) письмо Остро- 
мирової Євангелії (а правильною симетричністю часом 
1 перевищує її), а часом (пор. у) Збірник 1073 р. По 
Остромировій Євангелії письмо КЛ найбільше розмі¬ 
ром—коло 5 mm високе. Правопис добре витрима¬ 
ний,—видно, писар умів пильно копіювати. Безумовно 
позосталі 2 листки—це тільки рештки з якоїсь надто 
величної пам’ятки, написаної для якоїсь значної осо¬ 
би; дуже великі поля (правий маргінес має 8.5 cm, а 
долішній 7,2 cm) свідчать про те, що на пергамен 
грошей не шкодували; та й сам пергамен високого 
ґатунку. В Іниціялах єсть фарби, а заголовки писано 
золотом. Мова’та правопис пам’ятки так само нага¬ 
дують Євангелію Остромирову, чому Фортунатов ви¬ 
словив був думку про спільний для обох цих пам’яток 
оригінал, чого не відкидає й спеціальний дослідник 
Купріянових Листків Ф. Каминський. 

Мале число листків не дає змоги міцно й оста¬ 
точно встановити, де саме повстала наша пам’ятка— 
чи на півдні слов’янства чи на його сході; в мові 
Листків не знаходимо якихсь виразніших ознак, а це 
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теж утруднює відшукання батьківщини їх. Так, ще 
Міклошич рахував КупріяновІ листки за мпаннонськІ“, 
а Срезневський—за південно-слов’янські; Ягіч схиляв¬ 
ся до того, що може пам’ятку цю написано „на поя¬ 
ві русской, но с*ь тщательньїмь соблюденіемь пра- 
вописанія южнаго подлинника" *; Н. Наринський твер¬ 
дить вже сміліще, що Купріянівськї Листки написано 
„в*ь XI вікі вь преділахь Россіи"3. П, Лавров так 
само рахує КЛ за пам’ятку східно-слов’янську. 
Що це пам’ятка справді східно-слов’янська3, І при 

тому може походить чи ке з півдня, про це свідчать 
такі ознаки. 1. Письмо Купріянових Листків найбіль¬ 
ше подібне до Остромирової Євангелії, як це здава¬ 
лося А, Бичкову, Ф. Фортунатову й П. Лаврову; прав¬ 
да, окремі літери пишуться тут трохи не так, як в 
ОЄ, але загальний стиль їх настільки близький, що 
дає можливість твердити про одну графічну школу 
для ОЄ 1 Купр. Листків. 2. Знаки розділові, напр. 
хрест на зразок глаголицького а, такі самі, як 1 в ОЄ. 
3. Буква 'к уживається зовсім правильно, тільки раз 
знаходимо чї зам. t в слові посіллстФ 1а; таке пра¬ 
вильне уживання *£ скоріще говорить за Київщину. 4. 
Скрізь єсть л епентетичне. 5. Як І в ОЄ, нема звука 
-S. 6. Тверде р: лдзд|%, ллздрд. 7. АЬ1 східно-слов’ян¬ 
ські пам’ятки мають на -хмь; в наших Листках маємо 
тільки раз мурам* 1а (при переносі). 8. Найважніща 
риса, яка в’яже КЛ до теї землі, де повстала ОЄ, це— 
-т& в 1 г. тут маємо 33 рази -т&, а -*га лише 4 рази. 
9. Imperatives ндіма 16.1г, придіті 2а, имітг 2а. 10. 
Імперфект на-ш (а не на ст.-сл. -ід-): колшіш 1а. 

. Словарнии склад КЛ найближчий до ОЄ. Кожна 
окрема з перерахованих тут рис може й не промов¬ 
ляє за виключно східно-слов’янське походження КЛ 
але всі разом вони таки говорять за це. 

1 Образцьі язьїка церковво-славянскаго, 1882 р. ст ЙІ 

„ 347 ІРТГ;ТІЯ' 191‘ р- СТ- 1071 П°Р- -ЖМНПр- 1903 р. 
ОЙП..П 106 ХР«™««ТІ» 1904 р. ст. 107. Див. що 

«Образцн письма* 1925 р. ст. 10-11. 

XI в п1дкРволити» Що швденно-слов’янських пам’яток 
в. з таким роскшівин великим письмом зовсім не знаємо. 
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З Інших особливостей мови КЛ зазначу ще такі. 
12. Слабі •ь, ь в більшості випадків не зникають, але 
знаходимо тут чимало прикладів і пропуска таких і, &. 
13. Вокалізації сильних ь на о, і нема. 14. Часом 
я 1 ь змінюються 1 пишуться один замість одного. 15. 
Уживання носових звуків зовсім правильне; поплутан¬ 
ня їх чи заміни їх на чисті зовсім нема. 16. Сполу¬ 
чення глухих з плавними по старо-слов’янському 
зразку: амїнии 2а, (краки 2а 1 лишить 2а. 17. Пану¬ 
ють форми з и, а не з і, напр.: п^ништкиїе 2г, знл- 
линніе 26 1 т. п. 18. Єсть випадки передачи и через 

напр.: гакліпетмА 2а 1 любл^іш 16, що свідчить про 
знайомість писаря з глаголицьким письмом. 19. Йо¬ 
товані форми: нмдїи 16, имд(№ 1а. 20. Прикметники 
частіще мають нестягнені форми на -лдго, -нимь, -ин, 

21. Скрізь шт, ф нема. 

Рукопис має нотні знаки (зовсім такі, як 1 в Остр. 
Єв.), що були писані циноброю, яка тепер вицвіла1. 

Література. Вперше пам’ятку видав А. Бичков 
в 1865 р. в V томі „Извістія Археологическаго 06- 
щества", вип. І ст. 29-39, дано й знимок з л. 26. — 
II. Срезневскій: Древніе славянскіе памятники юсова- 
го письма 1868 р., ст. 166-173 текст 1 ст. 25-26 про 
правопис.—И. Ягичг\ Образцн язьїка церковко-славян- 
скаго, 1882 р., ст. 50-51. — Н. М. Каринскій: Хре¬ 
стоматія по древне-церковно-славянскому и русскому 
язьгкам'ь, 1904 р. (І вид.) 1 1911 р. (II вид) ст. 107- 
109, дано знимка з л. 16.—/7. Лавровь: Палеографи- 
ческое обозр£нІе кирилловскаго письма, «Знциклопе- 
дія Славянской Филологіи?, 1915 р. т. 4 ст. 43-44.— 
Ф. Щаминсшй\ Отрьтвки евангельских чтений XI в., 
именуемие Куприяновскими (Новгородскими), «Изв£- 
стия» 1924 р. т. XXVIII ст. 273-320, тут дано текст з 
варантами, аналізи палеографічний та лінгвістичний, 
а також 4 знимки з цілої пам’ятки; рец. С. Кульба- 
кина в «Іужносл. Филолог* 1924 р. кн. IV ст. 237- 

1 Через ці нотні значки Н. Наринський твердить, що Єван¬ 
гелію в церкві співали, а не читали, див. „ЖМНПр" 1903 р. 
ч. 347 ст. 106 І 109. 
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239._Н> М. Царинскиїс. Образцьі письма, 1925 р. ст. 
11-12,—палеографічний аналіз. 

9. Чудівський Псавтир. 

В московськім Чудівськім манастирі під № 7 збе¬ 
рігався найстаріший топковий (з поясненнями) Псав¬ 
тир; пізніше цю пам’ятку перенесено до Синодальної 
(патріяршої) Бібліотеки, № 7?, а тепер вона в Істо¬ 
ричнім Музеї в Москві. Рукопис складається з 176 
листків розміром 28X21,5 сш, чи з 23 зшитків: 17 
зшитків повних, по 8 листків, а в решті зшитків де¬ 
які листки позникали; л. 1 І 175 дописані пізніше 
десь в XIV-XV віці. Писано в 2 стовпці, по 19 рядків 
на сторінці. Збереглася тільки частина рукопису, десь 
коло чверті колишнього складу її, — це псальми 1-3, 
41-47 1 58-86. Рукопис в оправі, але пізнішій. Перга¬ 
мен рівний 1 гладенький, але не скрізь однакової я ко¬ 
сти. Писано уставним письмом, буквами на 3,5 mm 
високими; письмо старанне й дуже гарне, тонке, ро¬ 
бить вражіння роскішного; дослідник пам’ятки, В. 
Погорілов, твердить, що „по типу начертаній и по 
системі надстрочньїх'ь знакові наиболіе приближа- 
ется кь Чудовской Псалтнри Изборникі> 1073 г.“1. 
Хоч писар списував свій рукопис дуже старанно, про¬ 
те допустився багатьох помилок. Чорнило вже зблід¬ 
ло, а де-не-де й вицвіло. Рукопис прикрашений гар¬ 
ненькими іниціялами, для яких вжито червоної, зеле¬ 
ної, білої, блакитної й жовтої фарби. Цілий рукопис 
написала одна рука (крім пізніших л.л.1 1 175). 

Надрядкових значків в ЧП вживається послідов¬ 
но; головно, це три значки: камора ”, над йотованими 
голосними и, rfc, 1 w; вуглик догори ^ ставиться 
над и, д, о, w, у, а вуглик" додолу над є 1 іе. 
Зм ягчення а, н, зазначається гачком справа згори: /г, іг. 

Толковий Псавтир відомий двох редакцій—1. Офа- 
насія Олександрійського, пояснення сухі й короткі, 

1 Тол ковані* беодормта Киррскаго, ст. 8. 
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збереглося дуже багато найріжніщих списков з XI 
віку, І 2. Феодорита Киррського, пояснення довгі, але 
живі, часом різко полемічні, списків збереглося мало, 
всі вони—східно-слов’янські. Наша пам’ятка—це Псав- 
тирз поясненнями („топковий") Феодорита Киррського. 

Місцевих східно-слов’янських ознак в мові ЧП 
небагато. 1. Повноголос, але лише один приклад: 
mimpESA 976. 2. Початкове о зам. іе, напр.: из однноіе 
148г, ни о[дн]нж 906, 3. Заміст жд часом маємо ж, 
напр.: рож&стко 104г. 105 а, рожмтБА 2а, пр'кжї 65, по- 
стмжжса 966, ндшждіжштинухсж 165в, огрджЕнг 47г, 
огрджЕНИіе 96в, «утвАрженніє 96в, ис^ожшин 75в 1 т. п. 
4. Часом, але дуже рідко, знаходимо и зам. *к, напр/. 
питиж зам. п'Ьтніє 82в; крім цього, часом маємо при¬ 
зам. np'fe-, напр.: npHptvf 157г, придожн 90г, прнложЕНніє 
33г 1 т. п.; часом писар писав t зам. и, напр. в 2 
ос. однини в приказовім способі пош'б 84а, бм^отФ 
18г (в останнім випадку сам писар в кінці дописав 
ще й н). 5. G* жін. роду на є зам. ід, напр.: ни ієдн- 
ноіє 58г, «з однноіє латер£ 148г; теж в Ас3: рлзлну&нїііє 
28в. 6. Займенник сок4 426. 7. Приказовий спосіб: 
сткорь 88г. 8. Сполучення глухого з плавним звичай¬ 
но східно-слов’янське, цеб-то глухий перед плавним: 
мрзд, кьрр, ДбрЖЛВЛ, ж&рткд скгркь, плрстй, КїЛНЬІ, ДЇЛГО, 
піано, сїлнбце, ртліх 1 т.п., але часто буває тут глу¬ 
хий 1 по плавнім. 9. Імперфект на -аа^ї або -гад^ї. 

З Інших фонетичних явищ зазначу ще такі, 10. 
Глухі вживаються досить правильно, але й винятків 
з цього дуже багато; так, поплутання s чи 4 досить 
часте; так само часто слабі і, а зникають, навіть на 
кінці слова; єсть приклади вокалізації *, & на о, *, 11. 
Поплутання носових звуків з чистими часте. 12. Бук» 
ви 'fe уживається досить правильно, але не мало ви¬ 
падків, коли її змішується з е. 13. Відсутність йотації 
при д, коли стоїть по а, га, і, напр.: поддднніє 54а, уа- 
дниіє ЗЗв, д'Ьаниіє Зв і т. п. 14. Передь йотованою го¬ 
лосною панує н, а ь лише 9 раз: «здконш ІЗв 1 др. 
15. Sk перед і, и дає сц, дуже рідко ст, напр.: дрдкь- 
сции 1066, зеаімцни 7а, жидок&сц'іг 109а, житинсіуЬ* 
168в І т. п. 16. Епентетичне а часте, але також ча- 
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сто його нема, 17. Словник ЧП має багато цікавих 
давніх слів, як, напр,: гарига (в Інших списках sp'tnf- 
ус), влдгогдокїсткитн (елдгоглокнтн), истовя (нстннан'а), 
КОН&ЦА (кОНбУИНЛ), КЗННПУНН (КїННЖАНЖМ), 0Д0Л’&К2 (отх- 

лікх, оггдтхкї) І т. п. 
Звичайно, оригінал, з якого списувано ЧП, був 

південно-слов’янський, мабуть болгарський. 
Література. И. Срезневскш: Древніе памятники 

русскаго письма и язика, „Извістія" 1863 р. т. X ст. 
472-481, уривки. — Його ж: Древніе славянскіе па¬ 
мятники юсоваго письма, „Сборник-ь" 1858 р. т. З, 
ст. 172-175, дано зразки з п'яти псальм. — В. Срез- 
неескт: Древній славянскій переводь Псаптири, Спб. 
1877 р. ч. І ст. 26-38, дано палеографічний і лінгві¬ 
стичний опис.—Архим. АмфилохШ: Древнеславянская 
псалтирь сумоновская до 1280 года, 4 томи, М. 1880- 
1881 р., тут подано варіянти з ЧП. -И> Ятчг: Че- 
тнре критико палеографическія статьи, Спб. 1884 р., 
ст. 36-73, про давні ПсавтирІ, в звязку з працею о. 
Амфилохія; уміщено в „Сборникь" т. 33.—Я. Глубо- 
ковскій: Блаженний ©еодорить, епископ-ь Киррскій, 
М.^1890 р. т. І-ІІ.—Библіотека Московской Сунодаль- 
ной Тупографіи. Псалтири. Описал-ь Валерій Погорп,- 
ловь, М. 1901 р. ст. ХІ-ХІІІ.—В. Позоріьловьі Чудов- 
ская Псалтирь XI віка отрьівокь Толкованія 0еодо- 
рита Киррскаго на Псалтирь вь древне-болгарском-ь 
переводі, Спб. 1910 р.; „Памятники старославянскаго 
язьша", т. III вип. 1-й; дано цілий текст 1 короткий 
греко-слов’янський словник до нього. — в. Погоргь- 
ловь\ Словарь кь толкованіямь ©еодорита Киррскаго 
на Псалтирь в-ь древне-болгарском-ь переводі, Вар¬ 
шава, 1910 р.; тут всі слова по всіх формах, дано й 
грецьке їх значіння; друковано в „Варшавскія Уни- 
верситетскія Извістія", 1909-1910 р,-В. Погоршовг; 
олкованія ©еодорита Киррскаго на Псалтирь в-ь 

древне-болгарскомь переводі, Варшава, 1911 р.; дру, 
ковано в „Варшавскія Университетскія Извістія" 
1910 р кн. 7-9 1 1911 р. кн. 1-9; ПогорІлов дав тут 
На ст‘ палеографічний І фонетичний (але недо- 
кладний) опис памятки; в кінці дано порївнявчу та¬ 
блицю форми буков з ЧП, Збірника 1073 р., Супр. 
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Рукоп., Хиланд. Листків 1 СавиноІ Книги. — С. П. 
Обнорскїй'. Кт> исторіи глухихь вь Чудовской Псалтьі- 
ри XI в£ка, «РФВ» 1912 р. т. 68 кн. 4 ст. 337-369; 
багато поправок до праці Погорілова: Толкованія... 
1911 р, котрий—на думку Обнорського—„ст» лингви- 
стическою задачей справляется не вполні удовлетво- 
рительно*' (ст. 337). 

10. Євгенові Листки або Євгенів Псавтир. 

Єпископ Євгеній Болховитинов поїхав одного ра¬ 
зу до Новгородського Юр’ївського манастиря; на гре¬ 
блі перед манастирем стрів він якусь підозрілу фіру 
1 запитав, що везуть. Манастирський служка відповів 
попросту, що до манастиря має приїхати єпископ, а 
тому манастирське начальство «чистить» бібліотеку,— 
викидає архивний «хлам» в річку... Євгеній завернув 
воза назад, а серед його «хламу* знайшов 1 нашу 
пам’ятку1. 

ЄП має тільки 20 листків, розміром 24X28 сгп; 
текст писано в 2 стовпці по 20 рядків на кожнім; 
розмір тексту в стовпці 6,5X19,5 cm. Пергамен по¬ 
стільки тонкий, що часом букви просвічуються; ліко¬ 
вано чимсь гострим, так що в деяких місцях навіть 
прорізано пергамен. Листи 9-11 досить зіпсуті. Писа¬ 
но пам’ятку гарним, читким письмом; букви мають 
значно більшу висоту (3,1 mm), ніж ширину 1 трохи 
нагадують букви Збірника 1073 р. На лл. 7.9.10.11 1 
18 єсть поправки Іншим чорнилом пізнішого часу. В 
кінці рядка часом бувають лігатури, але дуже рідко. 
Прикрас в Листках нема, крім 7 великих (на 4 рядки) 
орнаментових Іниціялів; цікаво, що 3 з цих Іниціялів— 
глаголицькі, на л.л. 6, 18 1 20,—переконуюче свідоц¬ 
тво, що східно-слов’янські писарі знали глаголицю. 
Зміст пам’ятки—Псавтир т. зв. толковий, що зберіг¬ 
ся тут лише в уривках, а саме збереглися псаль- 

1 Е, Карский: Палеографи*, 1928 р. ст. 5. Архангельскій: 
Ввьденіе вь исторію русской литервтурн, ст. 176-177. 
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ми: 85vu (л. 1), 88і-9 (л. 2), 95,мз (л. 3), 96мг (л. 4 
1 5), 97*'® (л- 6 І 7), 981'0 (л. 8), 102ІВ’2г (л. 9), ЮЗ116 
(10-12), пісня Мойсеева з в, 36 до кінця (л. 13 І 14), 
молитви пророка Аввакума та Анни (л. 15-19), пісня 
ІсаІІ 1-6 (л. 20). Як бачимо, з Псавтиря лишилися 
тільки окремі листи. Листи 10 1 11 єп. Євгеній по¬ 
дарував був Кеппену,—вони тепер зберігаються в Пет¬ 
роградській Академії Наук, в рукописнім відділі №4. 
5.7; 18 листків перейшло до Погодила, а з 1851 р. 
зберігаються в Петроградській Публичній Бібліотеці, 
збірка Погоди на № 9. 
Правопис: 1. На початку слова й на початку 

складу звичайно вживається іе, часом і по приголос¬ 
ній л та н (ніколи по />); але не рідко в цих випад¬ 
ках маємо й е; на початку слова вжито іє 51 раз, а і 
31 раз; в середині по голосній маємо іє 66 раз, а і 22 
рази; по л вжито гє 19 раз, е 3 рази, а по н маємо te 
10 раз, а е 3 рази. 2. На початку слова чи складу 
звичайно пишеться а зам. га: ако, моа 1 др., в цих 
самих випадках вживається й букви м, але рідко, 3. 
Замість ст.-сл. а по ш ставиться га 43 рази, І тільки 
4 рази маємо -ша зам. -ша. 4. По шиплячих 1 м’ягких 
приголосних звичайно ставиться м. 5. Постійно пи¬ 
шеться су, а а рідке. 6. Один раз маємо зам. и в 
слові 'feivO 11г. 7. Замість ці тут шт. 8. Значок s тут лише 
як число (пишеться г), а букви s нема. 9. При збігу 
двох голосних надрядковий значок ставиться над дру¬ 
гим голосним; цікаво, що надрядкові значки досить 
послідовно ставляться над початковим 1 кінцевим го¬ 
лосним слова, — тут вони зазначки початку й кінця 
слова при scriptura continua. 

Головніші особливості мови. І. Східно-слов’ян¬ 
ських особливостей мало; це будуть: 1. При сполу¬ 
ченні глухого з f 9 раз вжито східно-слов’янського 
порядку, цеб-то глухий стоїть перед л, напр.: т&ьдди 
10г, ocrcg&^H'ftKzujd 16 I др. 2. Сполучення dj дає зви¬ 
чайно ж. 3. Початкове іє дає о в однім випадкові; 
отиеішкд 16а. 4, Ріг кінчиться звичайно на -та, 5. 
Поплутання носових звуків з чистими. 6. Може схід¬ 
но-слов’янськими треба рахувати й форми N1 прикметни¬ 
ків: день с&д&нон 160, снльнон 164, неуеггнкои 1646. 7. 
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Єсть форми Імперфекта ос. Т на -шете зам. -т, напр.: 
имдшт 136, що Ягіч уважає за ознаку українську. 

II. Всі Інші ознаки—старо-слов’янські, а саме. 8. 
Серед Інших східно-слов’янських пам’яток ЄЛ помітно 
виділяються своїм досить правильним уживанням глу¬ 
хих звуків; так, слабі глухі зберігаються тут послідов¬ 
но скрізь як в корнях, так 1 в суфіксах, тоді як в Ін¬ 
ших східно-слов’янських пам’ятках слабі глухі зви¬ 
чайно зникають. Сильні глухі також зберігаються, але 
часом буває й вокалізація їх: ї)о не часто, але & > і 
дуже часто: лто&ь 15г, шу& 14а, листь 14а 1 др.: ча¬ 
сом буває поплутання и 1 ь, — уживаються один зам. 
одного. 9. При сполученні з плавним глухий звичай¬ 
но ставиться по нім, 1 тільки 9 раз перед ним; при 
цім якість глухого звичайно не міняється, крім одно¬ 
го випадку: «устрилшньїє 166. 10. Сполучення s+j дає 
иі, напр.: виїстннж 5а, кнін& 6а, еиіспое"&дднь№: 10а і др, 
11. Часто нема йотації при д по голосній: д4:анаю Зв, 
удати 8г, покдднм 9г, . ^аспатад 15а, сход 17а 1 др. 12. 
Перед йотованими голосними часто вживається &, а 
не н. .13. Звичайно tj>uiT, а у ніколи. 14. Постійно 
маємо а епентетичне, але один раз: виздибьаепіш 11г. 
15. Сполучення здр: издроукиї 5в.5г, впзд^ддоуіійт&СА 
7г. 16. Грецька $ передана через т в слові отнепьска 
16а. 17. Перенесення закінчень й основ на о основи: 
D1 идкокн 6в, псллнмоен 9г; N3 жндове 8a.13a.18r, висо¬ 
ке 11а; G3 садови 17г. 18. G1, N3 І Ас3 мають старо¬ 
слов’янське закінчення а (чи «), а не східно-слов’ян¬ 
ське 4г, 19. В прикметниках панують нестягнені фор¬ 
ми на -Адго, -еуоугдіу. 20. Імперфект звичайно нестя¬ 
гненої форми. 21. Східно-слов’янські пам'ятки просто¬ 
го аориста звичайно не знають, а тут маємо п^&ндд 
19а. 22. В словнику маємо слово тр'Ькд І2в. 

Проаналізувавши детально лінгвістичний й пале¬ 
ографічні особливості ЄЛ, спеціяльний дослідник па¬ 
м’ятки, Н. Гринкова прийшла до висновку, що ори¬ 
гінал для списка ЄЛ був західно-болгарський; „в та- 
ком случае Евгениевская Псалтьірь является одной 
из крайнє немногочисленннх русских рукописей, спи- 
саннцх с западно-болгарских текстов" (ст. 306). 

її 



В. Ягіч відносить ЄП до пам’яток східно-слов’ян¬ 
ських,—південного чи західно-південного походження 
(«Четнре критико-палєографическія статьи», 1884 р. 

ст. 94). 
Література. Деппень 77.: Список'ь русскиміз па- 

мятникамь, II. № 19 ст. 22-24; Його ж; Ueber A.1- 
terthum und Kunst in Russland, ст. 17.—A. Bocwo- 
кобг: Описаніе рукописей преосвящ. Евгєнія, 1821 р., 
див. «Учен. Записки 2-го отд. Академії Наук» т. II 
ст. 59-75, 1855 р., передруковано в «Филологическія 
Наблюденія» 1865 р. ст. 135-140, — тут вперше дано 
короткий опис мови ЄП. — Цалаіідовнчь !(.: Іоанн-ь... 
1824 р. ст. 97.—Ь(опитар в «Giagoiita Cloz.» 1836 р. 
ст. 41-41 подає виписку з ЄП.—II. Срезпевскій: Древ- 
ніе памятники русскаго письма и язьїка, «Изв^стіяі 
1863 р. т. X вип. 5 ст. 451-472, — повний текст 16 
листків, зо знимком в окремім виданні; довгий спис 
помилок подає Н. Гринкова ст. 290-293.—//. Срезнев- 
скіії: Древніе славянскіе памятники юсоваго письма, 
Спб. 3868 р., ст. 183-184: коротка характеристика 
мови ЄЛ.—В. Срезпевскій: Древній славянскій пере¬ 
воде Псалтьіри, Спб. 1877 р„ ч. І ст. 11-13, корот¬ 
кий опис пам’ятки палеографічний 1 лінгвістичний.— 
Вл. Стасовь: Славянскій и восточннй орнаменте, Спб. 
1887 р., на л. 108 дано Іниціяли,—Н. М. /(*арипскій: 
Образци письма, 1925 р„ на таблиці 25 дає знимок 
л. 6-го ЄП. — /У. Гринкова: Евгениевская Псалтнрь, 
как памятник русской письменности XI века, «Изве- 
стия* 1925 р. т. 29 ст. 289-306,— докладний (але не 
повний) палеографічний 1 лінгвістичний аналіз пам’ятки, 

It. Толстовський Псавтир. 

Рукопис складається з 270 листів in f® розмір 
писаної сторінки 21X18 cm. В книжці бракує почат¬ 
ку й кінця,-— починається з псальми 15, а кінчиться 
псальмою 146-ю; крім цього в середині нема псальм 
29, 60, 61, 143 1 145; дещо з загубленого було допи- 
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сане, але вже на папері, в XVH-м віці,—це лл. 136- 
137 1 148-152. На книжці єсть декільки заміток пізні¬ 
шого часу; єсть 1 латинські приписки (фрази з ла¬ 
тинського псавтиря) з XVH віку, котрі може свідчать, 
що рукопис зберігався десь на землях українських. 
Пергамен тонкий, пожовклий, 'з багатьма дірками. 
Письмо—устав середнього розміру, на 3,2 шш висо¬ 
кий, нестаранно написаний; писала не одна рука 
(пор. напр., лл. 2306, 2366 І др«). Зміст пам’ятки— 
топковий Псавтир, з тими толкованнями, що припи¬ 
суються св. Офанаеію Олександрійському; це ті самі 
толковання, що й в Євгеніївськім Псавтиру. Належав 
Псавтир Ф. Толстому, чому й відомий в науці під 
назвою Толстовського; де Толстой добув цю пам’ятку, 
не знаємо; пізніше, разом з Іншими рукописами ТП 
перейшов до Публичної Бібліотеки, де й зберігається 
під № Р. п. 23. Наша пам’ятка—список з якогось 
південно-слов’янського оригіналу, що знати на ньому 
постійно; переписував східний слов'янин, котрий по- 
зоставив по собі також деякі сліди, але не багато. В 
примітці до праці П. А. Лаврова: „Описанїе семи ру- 
кописей" О. Бодянський додав про наш пам’ятник: 
«Можно сказать утвердительно, что онг списанг 
с-ь глагольскаго подлинника* * *; таке твердження Во¬ 
линського можна підперти хиба тим, що в ТП часом 
плутаються 1 га (в глаголиці це один значок д), 
напр.: п^Жмо 55, прЖпитати, питими, гшітннь 1731др3. 

З правописних рис зазначу такі. 1. Як звичайно, 
маємо на початку слова чи складу ге, але не скрізь. 2. 
Звичайно йотація зазначається: идкош 21"*, але час¬ 
тенько її брак: ткож24\ рашіажтьсА. 3. Панує ф, але 
дуже часте й шт, 4. Замість а часом буває а, напр.: 
к&гд 118е, дід 118іаі. 5. На л. 225 в пс. 118-й єсть два 
рази перевернуте м: призам 1 сходим. 6. Над почат¬ 
ковою голосною слова чи складу ставиться крапку, 
ставиться однаково над йотованими чи не йотовани¬ 
ми голосними. 

1 „Чтенія", Москва, 1858 р. кн. 4 ст. 33. 
* При цитаціях з ТП просто сама цифра визначає пиет, 

а цифра з цифрою вгорі визначав псальму І вірш її. 

і 



— 164 — 

Головніші ознаки мови ТП такі (на жаль тільки, 
з ТП оголошено дотепер дуже мало тексту). 1. Носо¬ 
ві часто вживаються правильно, але поплутання їх з 
чистими теж дуже часте. 2. Так само й глухі стоять 
правильно на своїх місцях, але зникнення слабих глу¬ 
хих та поплутання їх один з одним частеньке; вока¬ 
лізація а, ь рідка. 3. При сполученні з плавним глу¬ 
хий стоїть по нім, але часом і перед ним; ткьрд* 183, 
мьрткан^а 247. 4. Бувають форми 21ій, скр&eh 2417, 
G3 £кр&кмн 24ї3, а це, як твердить Ягіч (див. вище ст. 
103), українська риса. 5. Повноголосних форм в на¬ 
друкованих частинах не знайшов, але єсть пожерти 5. 
6. Замість п> маємо и в слові вазкистнтЕ 213\ інші 
приклади неясні: вазидн на ^грокнма и літії 17й; а то 
буває tb зам. и, напр.: НЕпр'Ьтвуиіна, нЕпд^ликина. 7. По 
р буває е зам. я>; Бріньї 1743, kjkma По128, жрЕєнга 21,а, 
посрЕд'Ь 21і5,23 224, прЕрккдньА 1744, vjesa 21,&, нцірїкд 21t0, 
ущелина пс. 21. 8. Форма з а в слові полмґААирдго 21іа. 
9. Єсть ш^ела 22\ але його початкове о зам. іє мог¬ 
ло повстати й з німецького. 10. Перед йотованою го¬ 
лосною дуже часто не и, а *: вупокдньЕ 21і", іак'&д'кнш 
118'25 і т, п. 11. Панує dj > жд, але єсть часом і ж: 
посташуіА 1186, ствуЖАїДчціннліи 22\ жлжю пс. 103, еу- 
ткьржіно пс, 17 1 др. 12. Тверде^: ткороу, корбуціИЕА 553, 
горвуціЕ, гороуціин. 13. М’ягке ц: Игньць 204, іїоньцй 17т, 
десннца 17*, ПАЛИВА 22і, патицд 182, на колкннцАга 19*. 
14. Зникнення д в групі здт вупрдзннтмА 135. 15. 
Епентетичне л скрізь, але часом його брак. 16. Sk 
перед 6, І дає сц, рідко іт. 17. АЬ‘ звичайно на -омь} 
але досита частенько буває й -s.ua, -ьмь: родам* 23, 
маж&м* 17Л 18. D‘ на -ови дуже частий: дкадмоуки пс. 
104, крижЕкн 213; N3: бігсобе, жндоке 11.27; G3: ллкока 
2122. «'нова 20“. 19. Прикметники на -ан: лгІгдАна 1735. 
20. Єсть N1 прикметників на -ой: на гтоут* истнн&нои З, 
ноуйнон крдна 182. 21. Звичайно Рг 3і 1 З3 на -тл, але 
часом буває й -та. 22. В закінченні Рг або Ft З3 ча¬ 
сом відпадає -ть: нзндву 18\ пддоу 193. 7223, прондА 
17 . 23. Приказовий спосіб на -п>-\ ваз&м,&ТЕ 237'я, 
касклнмгктЕ 80 . 24. Родовий в характері знахідного: 
*3а пов^ди^а вшго мирд (цей же приклад І в Інших 
памятках). 25. Давальний приналежности: ц“рь маб4г 
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23*, гТ снлдмз 23w. 26. В словнику багато південно¬ 
слов’янських слів: fitHoTA 212, лгЬк% 135, натравити 

146 1 т. п., а також крижа 213, попи* 20ій, плота 212, 
оц'Ьїти 2411 (звичайна форма для всіх пам'яток), сглгЬ- 
pfHHie 2413 (теж) 1 т. п. 

Для досліду мови XI віку ТГІ дуже цінний, осо¬ 
бливо цікаві толковання на псальми, де знаходимо ба¬ 
гато цінного лексичного матеріялу. А. Соболевський 
та П. Владимирів рахують ТП за пам’ятку українську. 

Література мала, бо пам’ятка ще не досліджена 
докладно. 17. А. Лавровскій: Описаніе семи рукопи- 
сей Имп. Спб. Публичной Библіотеки, „Чтенія" мос¬ 
ковські 1858 р. кн. 4 ст. 24-33 № III, короткий па¬ 
леографічний та лінгвістичний опис, більше про слов¬ 
ник ТП.—И» СрезневскШ: Древніе славянекіе памят- 
ники юсоваго письма, „Сборникь" 1868 р. т. III на 
ст. 155, 162-163 1 165 дано уривки з псальми 118 яко 
додаток до Слуцького Псавтиря. — И. СрезневскШ: 
Свідінія и замітки, „Сборникь" 1874 р. т. 12 ст. 
43-62, дано текст псальм 17, 18 1 20-24, яко варіян- 
ти до Псавтиря А. Бичкова.—В. СрезневскШ: Древ¬ 
ній славянскій переводе Псалтнри, Спб. 1877 р. ч. І 
ст. 17-25,—опис письма, мови, коротенький словник 
І аналіз перекладу, а в додатку на табл. Ill—IV зним- 
ки з ТП та її азбука. — И. СрезневскШ: Древн. пам. 
русск. письма и язика, 1882 р. ст. 38.—А. Соболев- 
скт: Новий труд*ь г, Стасова, „Унив. Изв." Київ, 
1887 р., май, ст. 53.—П. Владимирові: Обзор*ь южно- 
русскихь и западно-русских'ь памятников'Ь письмен- 
ности отії XI до XVII ст.( „Чтенія в*ь ист. общ. Не- 
стора Літописца", Київ, 1890 р. кн. 4 ст. 108-109, 
рахуєТП за український, посилаючись на Соболевського. 

12. Казання Григорія Богослова. 

Казання (Слова) Григорія Богослова Петроград¬ 
ська Публична Бібліотека набула з приватних рук 
в 1824 році. Це пергаменовий рукопис, що склада- 
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ється з 376 листів в чвірку, розміром на 23,2X19,5 cm 
(а розмір писаної сторінки 18X12,5 cm). Пергамен 
тонкий І гладенький. Писано в два стовпці гарним 
уставним письмом, близьким до знаного І з Інших па¬ 
м’яток київського уставу XI в.; висота буков 3,5 mm. 
На деяких листах чорнило так вицвіло, що письмо 
читається з трудом. На полях книги багато приписок 
(глос), писаних тею ж рукою, що й увесь рукопис; 
єсть приписки й пізніші. В багатьох місцях, особливо 
на лл. 1-10, пізніща рука повиправляла правопис та 
повставляла надрядкові значки (1 наголоси), часом 
понаводила поблідлі букви. Кожне з 13 казань, крім 
останнього, починається з вузеньких заставочок, роз¬ 
мальованих синьою й червоною фарбами. Зберігається 
рукопис в Державній Бібліотеці в Петрограді № 1.0. 
п. 16. Ще П. Прейс звернув увагу, що в цій книзі 
єсть глаголицькі букви; дослідник КГБ, Будилович 
вказує тут глаголицькі букви а, с, г, що вживаються 
в слові замість кирилівських; а це, разом з деякими 
рисами правопису, дає можливість твердити, що на¬ 
ша пам'ятка—список з глаголицького оригіналу1 * *. 

Зміст нашої пам’ятки—13 казань Григорія Бого¬ 
слова чи Назіянзина; це переклад з грецького, який 
повстав десь чи не в X віці у південних слов’ян. Хто 
був цей перекладник, не знаємо, можемо про нього 
судити лише з його праці; це була людина, яка грець¬ 
кої мови не знала досконало, а між тим казання 
Григорія тяжкі для перекладу, тому й повстало в цій 
пам’ятці багато неточних та неправильних місць в по¬ 
рівнянні з грецьким оригіналом. Перекладник сліпо 
йшов за своїм оригіналом 1 перекладав слово за сло¬ 
вом; а через те, що в той час запас слів слов’янської 
літературної мови не був великим (та й перекладник 
не володів ним в досконалості), переклад вийшов по¬ 
стільки темним, що в багатьох місцях потрібує порів¬ 
няння з грецьким оригіналом, щоб його зрозуміти. 
До всього цього українець, що списував з цього піві 

1 Т4* твердив ще Шафарик: »вто список сь рукописи гла- 
гояьской*, див. .Ивв^стія" 1852 р. т. І ст.371; в новий час про 
це ж твердить н. Дурдово в „JyjKH. Фил." 1924 р. IV ст. 78. 
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денно-слов’янського глаголицького оригіналу, не скрізь 
добре розумів текст, а тому наробив багато нових поми¬ 
лок; иапр. замість ликд він переписав велика 926і, а зам. 
идЗдрЕИ написав нлзии не^еи 248а. Може через цю не¬ 
уважливість переписувача й повстав на л. Юів.г до¬ 
лі такий запис, яко наука йому: у&гле (ім’я писаря?) 
крикдга главо пиши Пфдко. Крім цього списка казань Гри¬ 
горія Богослова маємо ще немало й Інших з XIV- 
XVII віків, що дає можливість досліджувати сам пе¬ 
реклад. 

Головні ознаки правопису. L Букви га вживаєть¬ 
ся, як 1 по Інших українських пам’ятках, на початку 
слова чи складу, але частенько й плутається з е; час¬ 
те іє й по приголосних, особливо по л, н. 2. Частіше 
«і, рідше ьі; часом % та і з’єднані лінією, а то і ма¬ 
леньке вгорі. 3. Панує шт, але дуже часте й ф, осо¬ 
бливо там, де бракувало місця для написання шт. 4. 
Часто не зазначається йотації: д'Ьаниіє 27в.45а, ашгла- 

ндл 50в, ззлод'Ьь 51г; звичайно, це вплив південно¬ 
слов’янського оригіналу. 5. Впливом глаголицького 
оригіналу можна пояснити й часте поплутання буков 
га та бо вони в глаголиці передаються одною бук¬ 
вою д, напр.: наїнга 203б.297а.324в (часте й по інших 
пам’ятках), ддлгаїе 2986, довлгаїєтл 1186, пр*Ьло 234в, N1 
кдн'Ь Ю4в 1 т. п. 6. В декількох місцях трапляється 
оригінальна форма для ?ь,—це перекреслені титлою г~т 
букви д або а, 7. Титла ’“’’не часті, бо багато слів, 
що звичайно пишуться з покриттям, тут пишуться 
повно. 8. З надрядкових значків часом маємо й крап¬ 
ку над голосною. 9. Панують знаки розділові горішня 
крапка або двокрапка. 10. Писар любить писати о з 
крапкою в середині; єсть чимало лігатур. 

В мові нашої пам’тки багатенько місцевих ознак. 
Зазначу хоча б такі. Вокалізм. 1. Носові вживаються 
більш-менш правильно, але часто буває поплутання їх 
з чистими; на л. 51г читаємо глждлнлздц як І сьогодні 
говорять в Галичині. 2. Глухі вживаються правильно, 

1 Буквами а, б, в, г зазначаю чотири стовпці тексту на ли¬ 
сті. Дослід правопису та мови роблю на основі видання А. Бу- 
диловича 1875 р. 
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але не мало пропусків слабих та поплутання їх між 
собою; вокалізація а, ь, не рідка; цікаве кото 786; форму 
Н30 оео№ 1546 рахують українською ознакою (див. Ол. 
Колесса в „Archiv" 1896 р. т. 18 ст. 508); в кінці 
рядків часом а не дописується. З. При сполученні з 
плавними глухий ставиться по нім, рідко перед ним: 
тарга 366а, тьрп4гтн 337г і др. 4. Рідко *fc передається 
через и, напр.: са стинаї 6в, нснди (?) 796, до селі 
34а 1 досіли 263а; пор. в чужих словах: ех 
33г, бІтьиітбомь 436, але відоме 1 в Інших памятках. 
5. Нове 4г (для зазначення е > 1): сапдгІгнЇЕ 7г; може 
ще рожд4;на, не^од^наї 106 1 др. 6. Нема *fc по р: 
БрЕдьна ЗОв, 7. Дуже багато прикладів поплутання аі з н: 
оуснЕДА 2826 («убьібаа?), дмю жьрть 3226, мьноглжьдн 79в, 
лаістаї 52а, ндоуупшн 341а, по паїтднин (= питании) 55а, 
стдрьцн не мнлсуюмн, д^Баї о^оул&мемаї 248а; часто по р, 
яко результат його отвердіння: риклд 299а, т^аїзня 86а 
1 т. п. 8. Повноголосних форм не багато: Боротнтасд 
246а, ^одокан^а 122а; в приписках: огороднїка 369в, 
сторож* стгрЕга 2046, пелена 216; Буднлович зазначає ще 
горд$у 73б, але в тексті грддвул форм т. зв. з другим 
повноголосом багато: мьрьтва 3496 і т. п. 9. Зміну е 
на о по шиплячих маємо в слові ннуосоже 24г. 10. По¬ 
плутання к» з ву, напр.: Багодьннка 292г, кагодьнаїнуа 
86, «усЕдишнсд 107а, вусЕдієндй 271г, кже упигдда ієсмь ьа- 
ПНМХЇ 143а‘ Наближення ненаголошеного о до у: 
еудод'ккдА ЗООв, «узирдА 302а. 12. Зникнення початко¬ 
вого Н: іапоБ^дднию 23а, «покиданню 62г, сапок^ді 63в, 
С ^а’ сїпоб,^АА№>тб 33а, сапокідд^а 27а, сапо- 
Б'кддйчцінн^а 63а (ці самі слова маємо тут 1 з н на 
початку), тр-ЕКОЕдншємь н (?) зкоднзншємь І76в. 13. Зміна 
о на а: помагати 596, помагають 51г, помагають 134а, 
правда, відоме у всіх пам’ятках, див. ще 2б.51г.55г. 
77а.83а. 14. Зміна початкового іе на оі оше 1456 в 
приписці: одінд 203г (од*£н 310а могло прийти з д.-г. 
-нім, оіеі), 15. В приписці єсть розд'Ьинд 203г. 16. 
Протетичне в: б&тцокді 314а (в витерто), Бжза» 195г 
капдауисд 516 (пор. вище ст. 52). 

^консонантизм. 1. Дуже часто замість жд маємо 
живе ж: вижь 350в, дажь 110г, надежа 298а, по ндсажении 

ЗІЗв, пртгжЕ 8б.21б.320г, Бас^ождннід 8в, ^вуж£ 18в, гог- 
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пожеіж 75а, гдлжднн 150г, ^ожастко 148в, п^н^ож» 1686, 
оуур'ЬждА 2696 1 т. п. 2. Замість шт з tj рідко У: уюжда 
1226, уіожего 376а, схк^вуудлсА 2826; частіше буває шу: 
дшуі ІЗЗв, нмяшуе 7.1а, отк'Ьиуд 65в і т. п. 3. Тверде 
р: горклго 1346, іїкдріу 7в, сл ша^обома 113а, по мо^л 
222в, схмофрл 45г, ткдр 305в, творл 856, ф~|Гх 60г 1 
др. 4. Отвердіння м дуже часте: стлхпхмх ЗІЗв 1 др. 
5. Поплутання г 1 я, як результат придихової вимови 
г (= h): £одг (годт>) 1466, слуг» (слухь) 336а. 6. Зник¬ 
нення д, що не рідко знають пам'ятки й інших рецен¬ 
зій: о njiA^HHupt 9а, п^дзноулчштни^з 9а, семое 358а, 
до семи 246. 7. М'ягке ц: аґиаца 203г, ісонаца 806, стдрьць 
2986, пшеница 55а, птица 75в, срдунцА 75в, рга^аца іЗа, 
до конала 43а І др. 8. Вимова ^ як ш: дтинм 33г. 
34а, тамагднх 236а, трнскнн 4а; пор. ще голиддд 110г. 
9. Sk перед е часом не змінюється: (на) коскгк 188в. 

І 10. Епентетичне л скрізь, але часом його й не буває 
(вплив оригіналу): зема 244в, п^немета 306а. 

Морфологія. 1. АЬ1 о основ звичайно кінчиться 
на -омь, -емь, але дуже часто маємо тут 1 -алсь, -ьмь: 
КОГІМЬ Юв, rf'f tflMA 18в, НрДЕїМА 416, СЕ'ЬтїМА ІВ, КЇПЛАМА 
Збв, шдр&мь 113а 1 т. п. 2. Трапляються (але не всі 
ясні) слова сер. роду N1 на -нга зам. -ню (пор. сучасні 
життя 1 т. п.): отіддннга нддагрокАНоіє 266г, докро н от»- 
ШЕСТІМ 1666, ЕЛАГОПОСТНЖЬНО Н ц'уіко С^ШТЕ ПО^'БАЛІЄНШ 
346, док^оіє н о yTV с к о іє прнудстнга 240г. 3. Ужи¬ 
вання форм D1 замість L1: ю жістогрАдвумоу фд^досж 305а. 
4. D1 на -овн частий: гласобн 1586, дхнекн За, змнієеи 
155в, ло^еен 107г, нило&н 2856, олтдрЕки 167г, гдмоелд- 
стнієеи 1556, донстосоен 196г, Ц'&гдрЕБН 202а 1 т. п.; 
цікаво, що вже в цій пам’ятці маємо й закінчення -<мї: 
д^к'Ь 356в (пор. д ^ к і 357а). 5. N1 на -ове частий: 

4 високе 5а, кцдуеес 179а, длроЕЕ 236г, домоке 52г, сддоее 
239а, сь'ігтоке 18г, слуЬ^оес 2716 уиноее 10а. 6. G3 на 
-ова, -евь: еолоеї 320в, длрок-х 97г домова 77в, діждем 
290г, падуееї 2486. 7. G1 слів жіночого роду на іь: 
АУХУНТЕЛ'Ь 26. 8. Прикметники на -АН: М^ДМО^АНІІИ 776. 
9. Закінчення -ого: ієдиного 34r.43a.65a, оного 21в, 
иного некого 666. 10. Рг 3і 1 З3 звичайно кінчиться на 
-тл, закінчення -т* рідке. її. В закінченні Рг -еть 
часто відпадає ~ть: кдді 2946, достане 1766, може 204г, 
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подоблкі 237а, пйЖціаіє 74г 1 т. п. 12. Pr І3 на -мо: 
ІІмгіемо 45а. 13. Приказовий спосіб з іь частий: кх- 
Зім'кмь їв, нзнсс'Ьи Зібв, 06ая*Ьжа 373а („Извістія" 
1853 р. т. II ст. 255 дають осгіМ'&мсд), б*сплсі{і*&т£ 79г, 
к«танг£т£ 120г, нд'Ьті 123г. 14. Зміна са на сь\ оуконсь 
Зоба (?). 15. Імперефект часом на а: дадалше 59г; єсть 

форми на -шете (див. Ягіча: „Четьгре статьи" ст. 94). 
16. Форм на -овати (тепер -увати) багато: описокатн 
10г, прдздїНОЕдти 16 1 т. п. 17. Неясне: еликодо ИЕршд 
90г, а треба ота, тому виникає питання, чи тут от* 
не зазначено через одо (пор. українське од), 18, Вжи¬ 
вання е для всіх осіб: (тьі) yhit* ietT& (зам, геси) 112а. 

В тексті дуже багато слів, які й сьогодні знахо¬ 
димо в живій українській мові, напр.: еаелієнш 2696, 
шнл& 47в, keying 26в, годин1!: 206, гоцію моа дроугхі 
237в, грго^д 1626, днкиліо іесть 151в, еугд, Еугхі 10г, 
клопотд 166а, ннкодн 44в, погониуи 199а, подоба 10г, 
попелом* 2а, ^дло 188г, без* сбл^л 55в, седмо^д крдтд 776, 
«дморо 3596, тхголд ЗОЇ, телнца 2а, ТАясдри 319г, оудо- 
ензнд 123г, злінгл ^лпльйцм 113а, цкилитн 2г, у*рушй§ 
224в 1 т. п. 
Що писар нашої пам’ятки був українцем, про це 

нема сумніву1; але з якої саме місцевості був він? Чи 
не першим проф. А. Кримський назвав КГБ червоно- 
руськими; в „Украинская грамматика" 1907 р. т. І 
вип. І на ст. 47 він пише про цю пам'ятку: „в-ь ней 
єсть чертн язнка и правописанія, різко отличающія 
ее оть безусловно несомнінньїхт» кіевских-ь памятни- 
ков-ь—Изборников-Ь Святослава 1073 и 1076 года, а 
общее впечатлініе огь чтенія ея такое, что зто па- 
мятникь запади о-малорусскій и в*ь частности чер- 
вонорусскійа. В другій праці Кримський знову зве цю 
пам’ятку червоно-руською, а ближче — південно-га¬ 
лицькою2. Проф. Ол, Колєсса пробує ще ближче за- 

1 На л, 252 єсть пізніщий запис про те, що року 1276 
прийшов до Новгороду архієпископ Климент, отже в ХШ ет. 
наш рукопис вже переховувався в Новгороді; певне на основі 
цього Шафарик твердив про писаря КГВ: „переписчикь бнль 
русскІЙ, віроятно, Новгородець", див. „Извйетія* 1852 р. 
т, І ст. 371. 

* Нариси в Історії української мови, Київ, 1924 р., ст. 97. 
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значити місце КГБ: „За найважнійший памятник, 
написаний, по моїй думці, неперечно в західній 
части українського Закарпаття, треба вважати Слова 
Григорія Богослова з XI. в. На дуже старинно- 
му церковно-слов’янському підкладі тексту бачимо з 
одного боку діялектольогічні прикмети старо-україн¬ 
ські, а з другого, поруч незначних польських, вираз¬ 
ні чесько-словацькі. Се могло статися лише на захід¬ 
них окраїнах Закарпатської Руси-України, де сусіду¬ 
ють Із собою три етнічні території: чесько-словацька, 
українська 1 польська 1 де безпосередно сягали з Мо¬ 
равії відголоси діяльности словянських апостолів та 
їх учеників; се проявилося в стариннім підкладі ста¬ 
роболгарського тексту сеі рукописі" \ Дійсно, в КГБ 
знаходимо немало західно-українських виразів, напр.: 
ПрОіБ’ЬтНЛИІ OYH ДА П£АКО ГЛАДЛІЄМЇ 1366, МДЛ&ЖШ&- 
ствву 196г, лідлгжшгноумоу житні* 76в, троскдлш 284в, 
ІМ^УНІЄМА 596, рЛУИША ПЕНАТИ 3186, «утршнию ЗЗв 1 т. 
п. Але ці й подібні вирази я не звав би польськи¬ 
ми,—їх ще з до-історичних часів мала в своїй мові 
західна вітка українського народу. 

Література. А. Востоковг: Рукопись перевода 
твореній Григорія Богослова, XI віка, „Библіографи- 
ческія ЛистьГ* 1825 р. ст. 85-91; передруковано в 
«Филологическія Наблюденія» 1865 р, ст. 151-156; ко¬ 
роткий опис пам’ятки; майже цілу пам’ятку цю Во- 
стоков переніс до свого Словника. — П. Шафаршсь: 
Взгляд*ь на древность глагольской письменности, „Из- 
в%ст1я“ 1852 р. т. І ст. 370-371, про глаголицькі лі¬ 
тери в КГБ.—Н. Чернимевсісій: Слова Григорія Бо¬ 
гослова, І, „Извістія" 1853 р. т. II ст. 247-255,—ко¬ 
роткий опис рукопису, дано початок і кінець кожно¬ 
го Слова. Продовження цього дав /7. Срезневскій: 
Слова Григорія Богослова, II, „Изв’ЬстІя" 1854 р. т. 

1 Погляд на історію української мови, Прага, 1924 р. ст. 18. 
Автор ще додав: «Діяяектольогічну характеристику сього па- 
мятника, а яким я мав нагоду зазнайомитися в Петербурзі беа- 
посоредно з рукописі, не зовсім вірно виданої Будялоіичем,—■ 
оголошу незабаром*. Шановному авторові бажаємо яккайсхс{іще 
здійснити свою цінну обіцянку. 
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III ст. 27-38, тут видрукуване ціле X Слово, лл. 304- 
324; продовження цього, яко III ч., дано в „Извістія" 
1855 р. т. IV ст. 294-312,—реконструований згідно з 
грецьким оригіналом текст X Слова; багато приміток 
що до перекладу пам'ятки; ЇХ-те Слово видрукував 
Срезневський в «Дрєвнїе пам. рус. п. и яз.», див. «Из¬ 
вістія» 1861-1863 р. т. X ст. 486-490. —Б. Ламай- 
скіії: О нікоторьгхі> славянских-ь рукописяхі» вь Бел¬ 
граді, Загребі и Віні, див. „Записки Ак. Наукть" 
1854 р. т. VI,—єсть трохи про мову КГБ.—А. Гор- 
скій—Af. Невоструевь: Описаніе слав. рук. Моск. Си¬ 
нод. Библіотеки, М. 1859 р., П, 2 JMaJNa 117-124,—опис 
Інших списків КГБ з XIV-XVII віків, дає аналіз пере¬ 
кладу.—Q. Буслаевь\ Историческая христоматія, М. 
1861 р. ст. 321-331,—уривок з X слова, що його ви¬ 
дав Срезневський, багато граматичних пояснень.—И. 
Срезневскій: Древніе славянскіе памятники юсоваго 
письма, „Сборникт." 1868 р. т. III ст. 181-183, корот¬ 
кий опис мови та правопису.—А. Будиловгічь\ Изслі- 
дованіе язьїка древнеславянскаго перевода XIII Слові» 
Григорія Богослова по рукописи Имп, Публичной 
Библіотеки XI віка, Спб. 1871 р. VI+154 ст.+З табл. 
знимків; тут дано опис палеографічний та лінгвістич¬ 
ний, а також добрий аналіз самого перекладу в по¬ 
рівнянні з грецьким текстом. Рец. Бодузнт»-де-Курте- 
нз в „ЖМНПр" 1872 р. ч. 162, серпень, ст. 342-363, 
1 ч. 164, листопад, ст. 166-189.— А. Будиловичг: XIII 
Слові» Григорія Богослова в*ь древнеславянскомь пе¬ 
реводі по рукописи Имп. Публичной Библіотеки XI 
віка, Спб. 1875 р., ХІН-285 ст., повний текст, а до¬ 
лі пояснення та грецький текст для трудніщих місць; 
видання не задовольняюче, — //, Лурново; Русские 
рукописи XI и XII вв., „Іужн. Фил.« 1924 р. т. IV 
ст. 78-79. 
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13. Пандекти Антіоха. 

Східно-слов’янський список з Пандектів Антіоха 
має 310 листків1 *, розміром 22X17,7 cm, писаних в 
два стовпці. Пам'ятку писали три руки: І. лл. 186- 
1886, П. лл. 189-308 1 III. лл. 1-18, 296-316, 596, 60, 
65, 97, 103, 1036, 1066 1 153й. Письмо І*писаря тро¬ 
хи похилене наліво, тоді як письмо II писаря має 
нахил вправо; букви приближно на 3 mm високі. Збе¬ 
реглася книга майже вся, бракує лише декількох лист¬ 
ків. Пам’ятка знаходилася в Воскресенськім Новоєру* 
салимськім манастирі (по опису архм. Леонида № 81), 
тепер зберігається в Історичнім Музеї в Москві, куди 
перейшла з б. Синодальної Бібліотеки. В іниціялах 
єсть блакитна фарба. 

Письмо ПА дуже нестійке; на деяких листках 
воно занадто поспішне й нагадує будучий півустав 
(пор. лл. 3096 1 310). РІжниця між товстими й тонки¬ 
ми лініями часом виступає в письмі занадто різко. 
Цікаво, що в деяких місцях ПА знаходимо букву № 
написану так: їж, цеб-то без з'єднуючої лінії, що Н. 
Каринський зве „первоначальньїм начертанием йото- 
ванньїх гласних"; а саме це явище—напис йотованих 
без з’єднуючої лінії—„должно бить отнесено едва ли 
не к зпохе создания кирилловского алфавита и к зпо- 
хе начального его употребления в письменности"3. 

Правопис ПА. 1. Йотація д зазначається через 
м, часом тільки крапкою над д; часто йотації зовсім 
не зазначається: £%лдд 1296. 2. Букви іє та t вжива¬ 
ються без ріжниці, перша часом 1 по приголосній. 3. 
Йотоване ід рідке. 4. Частенько ставиться зам. и: 
пр'кмо 176, N1 * * * зілд кон'к 1696. 5. Досить часто зам. «і 

1 Н. Дурною в „Іужносаов, Фип.‘ 1924 р. т. IV ст. 80 
твердить, що ПА мав 308 листків. 

3 Так ділить ПА між трох писарів П. Копко. Але Н. Ка¬ 
ринський („Образим письма8 ст. 12) приймав тільки дввх писа¬ 
рів: 1-й написав лл. 186-29 і 32-309, рука в нього вправна й 
міцна; 2-й писар написав лл. 2-186 1 306-316, руку мав не¬ 
вправну й несталу. 

* Образим письма, 1925 р. ст. 76 І 13а. 
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ставиться г, напр.: т 203, № молнткї 2336, кятн 50 
1 ДР- 6. Дуже часто вживається а зам. д(га) по ц, рід¬ 
ше по ш, у, ще рідше по ж. 7. Панує н, по голосній 
часто маємо ї, буква і рідка. 8. Панує гі, але крім неї 
єсть ще й Інші форми: частенько ьї, рідше іА (я звя- 
зане лінією з і), часом їй. 9. Часом трапляється м. 
10. Перший писар звичайно пише шт, а другий ці; 
в сполученні шт часто т пишеться над ш. її. Не ма¬ 
ло ріжних лігатур, а самі літери часто виносяться 
над рядок. 12. Часто пропускаються цілі склади. 

Східно-слов’янські ознаки в мові такі. 1. Носові 
звуки вживаються досить правильно, але єсть поплу¬ 
тання їх між собою та з чистими. 2. Повноголосної 
форми вжито 4 рази: н^ЕЕро 246, apEEfA ЗО bis, vtpi 21; 
єсть ще доолжна 251, може з пропущеним о по Jf, 
3. Зміна початкового іе на о лише в слові оклишастї 

796. 4. Поплутання оу з кї, напр.: еудворирсд 183, 
вусшітмл 204 І др. 5. Замість ст.-сл. рд- маємо ро-,, 
напр.: кїздрстд 1726. рокотїі 188, розгн^кдіЯіТА 187. 
б. Поплутання ьі з и не часте: Ас3 грджддни 1066, N3 
отіс&у£нїі 279, часто бїшд зам. еимь., мдндстїірд 46 І 

мондстнрд 2, 7. Сполучення di дає жд, але рідко буває 
й Ж: ТАКОЖ! 186, пр*£ж£47, поможе 147, енжю 152, стрджітд 
200 1 др 8. Єсть два випадки написання 14 зам. у: 
цр&ньць 23, отї плдцж цінної 1946, але це певне описки, 
а не північно-руська діялектична риса; пор. в Савиній 
Книзі cfao ск&дйдьницс 1156; не забудьмо також, що 
поплутання ц І ч знають і т. зв. „галицько-волинські" 
пам’ятки, а також сучасні західно-українські говірки, 
напр. ци зам. чи. 9. Суфікс -ан- в прикметниках: 
тртАнг 1766, др^кАН* 204, плїтанї 297.223. 10. Зай¬ 
менникова форма тое4г 140. 11. Дуже часто в Рг за¬ 
кінчення -тд, хоч так само часте 1 -тї. 12. Рг без -тї* 

ІЄ 76, ЕЖДЕ 1116, ОТК*£шТДКДЕ I486, ПрНЗЬШДІЄ 163, НЕ JfOlflf 

Інші ознаки. 13. В більшості своїй глух! вживаються 
правильно, але не мало й відступлень від нормального 
їх вживання, а саме: слабі ї, ь частенько опускаються, 
що часом зазначується надрядковим значком; вокалі¬ 
зація єсть: частіше ь>е, рідко поплутання глухих 
через асиміляцію чи лабіалізацію дуже часте. 14. При 
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сполученні з плавними глухий ставиться по ній: ілїк-х 
686, оте^мтл 1546, східно-слов’янських форм з глухим 
перед плавним зовсім нема. 15. Сполучення ж+иі зманзі 
на№ 12, прннліїї и 10, нстннж 27, кхі нномї 60 І др, 
16. Перед йотованою голосною панує ь, а не и. 17. 
Часте поплутання і з Ні вууітмА 119, вуслгішитн 816 
1 т. п. 18. Єсть форма лмшстгір 46 з грецького ужп- 
с-фіОУ. 19. М'ягке Ц: І^ЬНАЦЛ 23, П&ШЕНИЦ.А 76, МДОБНЦА 
176. 20. Звичайно епентетичне л скрізь, але часто його 
й нема. 21. Sk перед 'k, и дає сц. 22. В сполученні 
Здн часом випадає д: вупрлзнн 47, прлзнь 155, tyn різ¬ 
ної; дна 43. 23. Грецька буква ft передається через д-, 
Тт ф. 24. АЬ1 * постійно на -омь, -ема (часом -оаиц-смх, 
1 тільки два рази східно слов’янське -гмь: т^удімл 466 
1 длхгямь 1076. 25. L3 звичайно на -ь)^ чи -Ер. 26. 
Nn на-ogE частий: к'Іїеоее 100, оудок 1686, колові 2716, 
крФгдокі 207 ! др. 27. В прикметниках панують не стяг¬ 
нені форми, а стягнені рідкі. 28. Часом буває діє- 
йменник на-т&: рлнить 1736, кїклнтлса 1896.244, гонить 
280. 29. Імперфект в І частині нестягнений, а в II 
стягнений. 

Дослідник мови Пандектів, П. Копко висловив 
думку, що ПА написані ,,3-мя монахами во время ихь 
пребьіванія на юггь“} ченці списували, дуже поспішаючи 
(„Извістія" XX кн. 4 ст. 88); 1 в другім місці своєї 
праці він твердить, що „мн иміем-ь полное право с-ь 
увіренностью спитать наш-ь памятник*ь памятникомь 
македонскага происхожденія" (ib. кн. З ст. 157—158). 
Апе це твердження Копка не розв’язує питання, з якої 
саме землі походили писарі пам’ятки. А. Кримський 
зве ПА пам’яткою новгородською1. А. Соболевський про 
пам’ятку коротенько твердить: „писанне едва ли не в-ь 

і Украинская грамматика, М. 1907 р. т. І вип. 1 ст. 134. 
Див. ще „Филояогія и Погодинекая гипотева* 1904 р. ст. 62—63; 
Кримський базується на поплутанні ц \ ч та ш і в, що ссть 
ознакою новгородською; але на цілу валику пам'ятку перших ви¬ 
падків тільки два, а других—всього один, а тому це могли бути 
й прості описки. Не забудьмо ще, що поплутання ч 1 ц знають 
часом і українські пам'ятки, як внають його й сучасні ріжні 
українські говори. 
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Кіеві"’—І таке твердження можна оперти на характері 
письма, а ознаки мови так само не будуть тому про¬ 
тивитися. Київською рахує цю пам’ятку й Вл. Стасов 
на основі аналізу орнамента. Пам’ятка звичайно вва¬ 
жається за пам'ятку ХІ-го віку; Є. Карський, правда, 
ві дносить її на ХІ-ХІ І в,1 2 

П. Копко твердить, здається, досить грунтовно, 
що ПА списані з глаголицького оригіналу.2 

Література, Af. Ііалайдовичь: Іоаннь Зксарх-ь Бол- 
гарскій, М. 1824 р. ст. 12, 95-96.—Архим. Амфилохій 
та И. Срезневскій: Виписки изт, списка Пандекта 
Антіохова XI в., „Извістія11 1858 р. ст. 41-48, 147-155, 
—коротенький опис, виписки та знимок з 21 Іниціяла. 
—Арх. Амфилохій'. Описаніе рукописей Воскресенскаго 
монастиря, ,.ИзвістІя“ 1859 р. т. VIII ст. 101-106, 
під № ЗО дано палеографічний опис ПА та виписки з 
нього.—Архим. Амфилохій: Изь пандекта Антіохова 
XI в., див. „Матеріали для сравнительнаго словаря1* 
1863 р. т. VIII ст. 1-58; див. ще т. V ст. 161-190, ви¬ 
писки.—Крім цього, о. Амфилохій зняв фотографічно 
10 сторінок ПА (де знимки?), див. „ИзвістІя“ 1859 р. 
т. VIII ст. 160.—И. Срезневскій: Древніе памятники 
русскаго письма и язика, „Извістія" 1861-1863 р. 
т. X ст. 490-494, виписки. Архим. Амфилохій'. Сло- 
варь изь Пандекта Антіоха по списку XI віка Вос- 
кресенской Новоіерусалимской библіотеки, М. 1880 р.— 
Вл. Стасоеь: Славянскій и восточннй орнаменгь по 
рукописямт» древняго и новаго времени, Спб. 1887 р., 

на л. 42 дано заставку та Іниціяли, зве цю пам’ятку 
київською,— Архим. Амфилохій: Изслідованіе Пан¬ 
декта Антіоха XI віка, 1863 р. (праця в 1863 р. удо¬ 
стоєна Демидівської премії),—тут дано палеграфічний 
та лінгвістичний (недокладний) опис пам’ятки з слов- 

1 Лекція по исторіи русскаго явьгка, М. 1903 р., вид З, 
ет. 12; те саме див. в .Умив. Изв\,Київ, 1887 р. кн. 5 ст. 52 і 
54,—пам’ятка Київська. 

2 Славянская Кириляовская палеографи*, Спб, 1928 р. ст. 
132, 380-381; В. І. Григорович в „Извістія“ 1851 р. т. І сг 97 
■Іджоенть ПА на XIII вік. 

8 „ИавІстІя* 1915 р. кн. З ст. 174. 
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ником. Архи ч. Леонидь: Описаніе славянорусскихь 
рукописей книгохранилища Воскресенскаго монасти¬ 
ря, М. 1871 р. (з „Чтенія" кн. 1) № 81.—Я. И. 
Срезневскш: Древніе памятники русскаго письма и 
язика, 1882 р„ вид. 2, ст. 40; в 1-м виданні 1863 р. 
дано виписки з ПА.—ТІ. М. Донко: Изслідованіе о 
язнкі Пандектовт, Антіоха XI в., розділи I-XVIII, 
мИзвіст1я" 1915 р. кн. З ст. 139-216, кн. 4 ст. 1-92.— 
Н В. Дурпоао: Русские рукописи XI и XII в в., 
„Іужнословенски Филолог" 1924 р. кн. 4 ст. 80.— 
Е. Царскгш: Палеография, 1928 р., на ст. 380-381 дав 
два знимки з ПА,— В. Даргшский: Образцн письма, 
1925 р. ст. 12, палеографічний аналіз письма, на 
таблиці 15-й знимок л. 1а в натуральну величину. 

14. Сннайський Патерик. 

Синайський Патерик—по-грецькому Лимонар чи 
Левада (Луг) Духовна — написав візантійський пись¬ 
менник Іван Мосх (к. VI—п. VII в.); працю досить 
рано перекладено на слов’янську мову; переклад до¬ 
брий, але в дуже багатьох місцях знати, що переклад¬ 
ник деяких грецьких слів зовсім не розумів. Пам'ят¬ 
ка складається з 184 листів розміром 19,9X17,7 cm, 
по 20 рядків на сторінці; але два перших листи до 
Патерика не стосуються: 1-й л. був чистий, а запи¬ 
саний десь в XIV віці, так само л, 2-й, вставний, по¬ 
ходить з XIV-го віку; таким чином Патерик почина¬ 
ється з л. 3-го, а тому складається з 182 листів. Пи¬ 
сано на доброму пергамені, письмо дуже гарне, на 
2,7 mm високе; на деяких сторінках (22, 25, 606, 70, 
71 1 др.) воно похиле. Зберігався СП в Патріаршій 
Бібліотеці в Москві 551, тепер він в Історичнім Музеї. 

Правопис не сталий І не скрізь однаковий. Бук¬ 
ву іє пишеться як звичайно; єсть %\ І и; часте л, але 
єсть сторінки без я; де-не-де єсть шт замість ці; м’яг- 
кість а. та н зазначається гачечком справа: /г, м\ 

В мові СП досить багато східно-слов’янських мов¬ 
них ознак, а саме. 1. Поплутання носових з чистими не 

п 



— 178 — 

рідке. 2. Пропуск глухих в слабій позиції частий. 3. 
В сполученні з плавним глухий пишеться перед ним, 
або по нім: тдрпн, ца|>к*ва, 4. Повноголосних форм не 
мало: кгри 13, зоаотаннк* 29.82, ли^омор'Ь, тЩт&ру, 
ОКОЛОТИТИ, ПЕрЕГНвуВ* 1136, ГТОрОИЛИНК* 14, оумрт ЗО. 

54.128, доростим, уе^киіє 13.28; до повноголосних 
форм треба віднести, певне, й ц! (з недописаним од¬ 
ним о): врот*і 110, злотаник* 29.82.83.89, окронішшА, 
плоннша 79, повдоуи, ^оспориш 131 1 др. 5. Зміна по¬ 
чаткового іе на о не рідка: один* 58.74.86.121, одинл 
59.74.90, однноу 90, єдиною 90, к* однн*мь 58, олнко, 
олншадхі („Сборник-ь" т. 20 ст. 104), а також: од*кд 
126, <ш 26.83, оціе 27,35. 6. Зміна початкового рл-, 
дд- на ро-, до-, напр.: росотд, Ас1 ровж, рокою, рокицл, 
росіїпд.роспорши 131.266, рздЕИга 74, лок*тню 1 др. 7. 
Часом и зам- 'fc: о акк^ мдркі[л]и 58, в» Палестини 63, 
отатолн 63.73.94 (тут цитація з видання Срезневсько- 
го). 8, Замість ’к в p*fc маємо і: в* срЕдж 120, дрікли*. 
9. Замість «з маємо в%ч кинем* 74. 10. Поплутання в* 
з ву: к*заіїоегеішго 31, вус£ЛЕН*іА 112. 11. Звук ж зам. 
ст.-сл, жд: к-Ьжа 129, дджа, нек^Ьжен* 22, огрдждвдти 
126, тоужА 79 1 др. 12. Звук у зам. ст.-сл. шт: ^оус- 
ши 26, ^оуем*, оєьуа, д*уакя 282,. ШАП*УЮЦІД, СКрДЖАУЮ- 
фД, Д*ВД ДАВНУд 10 1 др. 13. Зникнення д в слові се¬ 
ми и 128. 14. М’ягке стд^аца, стдрі^ю, горнцю, кд4:т&- 
цю 1 т. п. 15. Sk перед е, І часом не змінюється: дпо- 
стодасвФн 22.16. G1 N3 А:і кінчиться на -і; зам. ст.- 
сл.-а; до землі;, eao'fc водії, A#yy*fe 1 др. 17. АЬ1: имеиама, 
с* гнФкама. 18. Dl L1 ток4:, сов*к. 19. В закінченні Рг 
З’ -eta часто опускається -та: ежде 155, уоціе 131, 
поедоушдіє 133, так само іе 24.34 1 др, 20. Рг на -та. 
21. Суфикс прикметників -ан зам. ст.-сл, -гкн, напр.: 
дрекАН*. 22. Ягіч (Критическія замітки, ст. 26) під¬ 
креслює „південноруські" форми СКАрЕИТА, СКАБКИ. З Ін¬ 
ших рис зазначу ще: 1. Згідно з грецьким 
маємо скрізь: мдндст*ірА, млішт*ірА, мдндст*ірю, в* мднл- 
ст*іри 1 т. п. 2. Поплутання буков 1 т, яко резуль¬ 
тат однакової вимови їх: гетаснмдни 133 1 др. 3. Бага¬ 
то цікавих давніх слів, напр. година, або таких як 
ГОВОРИТЕ 1 Т. П. 

Соболевський, вказуючи на деякі (неясні) при- 
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клади поплутання ц І у, рахує ПС за пам’ятку пів¬ 
нічно-руську; навпаки, ЦІахматов не знаходить в СП 
змішування ц, з у. І. Срезневський, перший видавець 
Ь11, про вік нашої пам’ятки писав, що вона, судя 
по почерку принадлежигь кь числу памятников'ь 
конца XI віка или много-много начала XII віка* 
(„Сборникь" т. 20 ст. 49). За Срезневським Н. Вол- 
ков (ст. 87 № 589) відніс СП вже впрост на XII в 
Навпаки, Н. Дурново настоює на XI віці: „Вопреки 
мнению большинства исследователей—пише він,—но 
в согласии с Шахматовьім отношу зту рукопись к XI в.г 
в ней нет начертаний, появляющихся только в конце 
XI в. или позднее; в то же время встречается, осо- 
бенно на страницах, писанньїх косим почерком, очень 
архаичное * с мачтой не вьіше уровня строки- и с 
очень низко опущенньїм коромислом, напоминающим 
'к в Сав.; очень архаичний характер носит попадаю- 
щийся на некоторнх страницах наклонний почерк" 
(ст. 79-60). И 

Література. //. Срезневскій* Свідінія и замітки, 
№ 83, «Сборникь» 1879 р. т. 20 ст. 49-110, опис па- 
м ятки й великі уривки, а також словник цікавіщих 
виразів. —Й отож: Древніе памятники русскаго пись¬ 
ма и язика, 1882 р. ст. 40.—П. Владимирові: Обзорь, 
1890 р. ст. 108.—Н. Волковь: Статистическія свіді- 
нія, 1897 р. ст. 87 № 589.—А. Дримскій: Украинская 
грамматика, М. 1908 р. т.І вип. 2 ст. 205ї.—Н. Дур¬ 
ново: Русские рукописи, ,,Jy«H. Фил. * 1924 р. IV. 79-80. 

15. Уривок з життя св. Кондрата. 

Життя св. мученика Кондрата (пам’ять святку- 
ється 10 березня) це пам’ятка, що складається лише 
з двох листків, писаних в два стовпці, на пергамені, 
розміром в лист на 29,9X23,7 cm (розмір писаного 
стовпця 23,0X6,5-7,2 cm). Знайшов пам’ятку архієпис¬ 
коп Псковський (пізніше митрополит) Євгеній Болхо- 
витинов, але не відомо де 1 при яких обставинах. 
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Архієпископ всі свої старші пам’ятки, в тім числі й 
ЖК, віддав Ол. Востокову для вивчення, а той, в ли¬ 
сті до архієп. Євгенія з 21 листопаду 1821 р. дав пер¬ 
ший опис ЖК (Востоков, між іншим, приймав нашу 
пам’ятку за один лист). Пізніше Євгеніївеькі пам’ятки 
перейшли до Древлехранилища Погодина, який видав 
одну сторінку нашої пам’ятки. В липні 1851 р. Древ- 
лехранилище Погодина купила Публична Петроград¬ 
ська Бібліотека, 1 з того часу ЖК переховується в ній, 
в збірці Погодина № 64. 

Крім нашої пам’ятки, ЖК дійшло ще й в Су- 
прасльській березневій Минеї під 10 березня, займаю¬ 
чи в Люблянській частині 12 листів, лл. 50-61, в ви¬ 
данні Север’янова ст. 97-119; наші два листи відпові¬ 
дають в Супр. Минеї листам 516-526 І 58-586 (в ви¬ 
данні Север’янова це ст. 100-102 1 113-114). Перекла¬ 
ди нашої пам’ятки й CM не однакові, ріжні, хоч 1 не 
дуже далекі, бо зроблені з одного грецького тексту. 

Писано пам’ятку гарним уставним письмом, ви¬ 
сота буков 3,5—3,7 mm. Єсть цікаві букви: так, з тут 
має форму Z, тільки долішня лінія має гачечок, опу¬ 
щений додолу; у букви р ціла лінія геометрично рів¬ 
на, а не вигнута, права частина має форму півкруга; 
взагалі це р нагадує скорі наше друковане граждан¬ 
ське; пс має форму хреста +; у %\ часті зв’язані лі¬ 
нією; зовсім нема іє та а. В слові уоуд’н’Ш^'ь 16 ду¬ 
же цікаве ву, а саме у має гачечок справа ”, як то 
буває в деяких болгарських рукописах у л та н для 
зазначення їхньої м’ягкости; думаю, що цей гачечок 
справа 1 тут визначає м’ягкість, цеб-то я. Востоков 
в 1821 році, проаналізувавши характер письма ЖК 
1 знайшовши його велику подібність до письма грець¬ 
кого, прийшов до дивного висновку, ніби „писец-ь 
бшгь Грет, копировавшій славянскую рукопись" К 

Правопис пам’ятки ■— звичайний старо-слов'ян¬ 
ський правопис зо східно-слов'янськими рисами; па¬ 
нує щ, а шт нема; єсть форма окдлнс 26. 

1 .Фаяояогичеекія Наблюяенія* 1865 р. ст. 142; висновок 
неправильний, бо ж кожний кирилівський рукопис XI віку дуже 
близько негадув рукопис грецький. 
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Особливості мови такі: 1. Носові вживаються пра¬ 
вильно, відступлень від норми мало: І)1 кргиинж 16, 
киатї 2а 1 др. 2. Вживання ь, ь більш-менш правиль¬ 
не, але єсть 18 випадків, коли глухий в слабій пози¬ 
ції зникає в корні слова; правда, пропущення глухого 
майже постійно зазначається крапкою над приголос¬ 
ною: что 1а, кто 1а, два 26 І т. п., зхл»у 1 поруч 
Злоу 26; часом опускається глухий в кінці слова (але 
при кінці рядка) І теж зазначається крапкою: мозют 
1а, ціадит їв. Тут ще треба підкреслити, що в руко¬ 
пису панувало під впливом південно-слов’янського ори¬ 
гіналу скрізь г, а ь було дуже рідке, але якийсь справ- 
щик скрізь попереправляв % на ь, витерши його ліво¬ 
го гачка; це виправлення зроблено головно в таких 
випадках: а. в Рг -ть перероблено на -ть, б. а -мь 
на -мь, в. в АЬ1 -мь на -мь, г. по палатальних також 
ь перероблено на ь. Цікава форма прілнірдн їв, як в 
Супр. Минеї. 3. При сполученні з плавним глухий 
скрізь стоїть по нім: трьпігниЕ 2в, задлхжиша 2а І т. п. 
4, Єсть приклад поплутання и з и\ пош4 стягати 
ногхтхі 2в. 5. Сполучення ь+j: да бедїше вусЖкнжти іа 
2г, що рахується ознакою українських пам’яток1. 6. 
Редуковане и перед йотованою голосною часом зазна¬ 
чається через ь\ txyaw 26. 7. Звичайно по р скрізь 
правильно маємо п>, але оум^шн 16 (тут ь перероблено 
з г). 8. По шиплячих початково було ь, але скрізь 
перероблено на ь. 9. Епентетичне л скрізь де треба. 
10. На л. 1а було по дісті, але справщик, що пере¬ 
робляв ь на ь, переробив т на к і стало по дхскгк (в 
Супр. Минеї на даст'іг)'2, зосталося крстнган&стгк 16^ 12, 
По аналогії слова шстх маємо тут: к|стнганж 16, к^стн- 
ганх їв, іштнганхі їв. 13. G1 на запоетда їв; 
Vі і7у 2в. 14. Нестягнені форми прикметників: шж(- 
НААГО 2в, НИ5НДНМДАГО 2в, л’ногхінр 2в, але сдиномву 26, 
кшдиу 26. 15. Єсть Імперфект на слАклтдіш 2а, 
моласта 2в. 16. Приказового способу на п нема: по¬ 
ладите 1а, бхстабите 1а. 17. Із словника: кгл'Ьзх кг 

і Див. А. Шахматов в „Archiv* 1883 р. т. VII «т-74. 
* Пор. в Збірнику 1076 р. л. 1806: 31ЛОЕ*к ЖЕНЬСК'К, а а 

Казаннях Гр. Богослова HA КОЕК'Ії 188в. 
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ушга 2г, еолгар Іб.ів, лн^упл їв І ан^-патл 1а; в Супр. 
Мине! тільки Кодмтя, а в нашій пам'ятці Кондртз 
7 раз, тільки на 1 листі, Кодрнтіь 7 раз тільки на 
2-м листі І Кондмнт* la 1 раз. Як у всіх пам’ятках, 
З п пишеться CSAvfcfEHAAro 2б.2в. 

Усі дослідники підкреслюють глибоку давність 
ЖК, що найперше знати з форми його письма. Шафарик 
постільки був захоплений ЖК, що рахував його най- 
старіщою пам’яткою кирилівського письма 1 відносив 
на 860-950 роки. Так само й В. Ягіч („Archiv" VI. 
227-228) та Ол. Шахматов (ib.VII.74) рахують цю па¬ 
м’ятку дуже давньою, давніщою від Інших; можливо, 
що це пам’ятка самого початку XI віку, коли не кін¬ 
ця Х-го. 

Література. Першим описав ЖК Ол. Востоков в 
листі з 21 листопаду 1821 р. до архієп. Євгенія, 
„Сборник-ь Статей" т. V кн. 2 ст. 12-14; передруко¬ 
вано в «Филол. Набл.» 1865 р. ст. 140-142. Тоді ж 
описав ЖК 1 Центи в <Списокь русскимь Памятни- 
кам*ь, собранньїм'ь П. Кеппеномт»», М. 1822 р.; також 
в „Библіографическіе Листи" 1825 р.—Одну сторінку 
ЖК дав в знимку Погодин в своїх „Образцьі славян- 
скаго древлеписанія" 1840 р.р але єсть недокладпо¬ 
сті.—В „Отчегь Имп. Публичной Библіотеки за 1852 
год*ь“, Спб. 1853 р. ст. 24 вказується на перехід па¬ 
м’ятки до Публ. Бібліотеки, підкреслюється її значін¬ 
ня.—6. Буслаевь: Историческая христоматія, М.1861 р. 
ст. 317-318 видрукував текст з примітками.—II. Срез- 
невскій: Древніе пам. рус. письма и яз., «Извістія» 
1863 р. т. X ст. 35, коротка згадка, а 481-483 повний 
текст, але з помилками; вид. 1882 р. ст. 40.—V. J а- 
g іс z: Zur Berichtigung der altrussischen Texte. I.Das 
Fragment der Passio s. Condrati, „Archiv" 1882 p. 

т. VI ст. 224-228 опис пам’ятки, a 228-231 повний 
текст. — Ол, Шахматов в „Archiv" 1883 р. т. VII 
ст, 74 рахує ЖК за пам’ятку українську, як 1 Ягіч.— 
Dr. Schmidt: Martyrium des Kodratus, „Archiv" 
1896 p. T. XVIII ст. 172*182, грецький текст ЖК.— 
В. М, Ляпуновг: Отзивьі о сочиненіяхт»: „О язьікі 
ЖК по ст.-сл. списку Супр. рукоп." и „ЖК по спис- 
кам-ь XI віка", Одеса, 1912 р., 41 ст., відбитка з „За- 
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табл. 21, л. Ів.г, також Е. Карст 
1928 р., ст. 372, тут частина л. 16. 

16. Уривок з життя св. Теклі. 

Пам ятка складається тільки з двох листів розмі¬ 
ром 33,5X26,3 сш (розмір писаної сторінки 25X17,5 
cm). Писано в два стовпці дуже гарним уставним 
письмом, яке близько нагадує київську школу XI віку; 
письмо велике, розміром 3,8—4,0 mm. Зміст пам’ят¬ 
ки—Уривок з життя св. великомучениці Теклі. В па¬ 
м'ятці єсть виправлення іншої руки (див. знимок). 
Пам’ятку знайшов митр. Євгеній (Болховитинів) 1 йо¬ 
му вона спершу й належала; пізніще перейшла вона 
до Погодинського «Древлехранилища» ; в липні 1851р. 
це їДревлехранилище» купила Петроградська Публич- 
на Бібліотека 1 з того часу ЖТ зберігається там під 
№ 63, збір Погодина. 

Занадто щуплий розмір нашої пам’ятки не дає 
змоги докладніше схарактеризувати її правопис та мо¬ 
ву. Буков w та ід нема зовсім; іе вжито тільки раз 
в слові кя нієлиу 2 і, шт тільки раз, панує щ; єсть 
форми з роззівом: и£ру 16, але панують форми йотова¬ 
ні. Загальний характер правопису—старослов’янський. 

З ознак мови зазначу. 1. Носоеі вживаються пра¬ 
вильно, але єсть поплутання з чистими. 2. Глухі і, ь 

так само вживаються правильно, відступлень від ст,- 
сл. норми дуже мало. 3. Сполучення глухого з плав¬ 
ним східно-слов’янське; дгкоя&рн&нгі 2, д&рждБА 16, пьрко- 
лУ|У(НИЦА 16, С1К&ДЖЕ 2, С2ЕЬрЖІН% 2, руТИІрїША 1, flyTKAf- 

1 Цифрою зазначаю уривок 1-й чи 2-й. 
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ДНІШГА 1, ПОТїЛКІНЛчК* 16, flbpK'llHJf* 2, КїКб^ЖІНДга 2, 

ждодгшд 2. 4. Замість іь (чи а) 'вжито и в G1 той 
(= тоіа) 2; єсть форма проповлЬд-Ьід 2. 5* Відпад по¬ 
чаткового и: написано £рш 16, але зверху добавлено н. 
6. М’ягке Ц\ КЛАДЛННІ^Ь 2, ПИСЬЦЙ 2, П60КОЛ#|¥£НИЦА 16. 
7. Шиплячі м’ягкі. 8. По аналогії до крссть маємо 
кр^тиганд 2. 9. AbJ на -ьмь: 2, д*кліонии& 2, 
ІЛОМЛІЛ 16. 10. Прикметники в нестягненій формі: до- 
срінмь 16 1 др. 11. Рг на -ть: пшштл 2 І др. 12. Ім¬ 
перфект на -гад: ндгад^л 2, жикгадш* 16, 'кдгадше 16, 
нц'блгалриА 2 1 др. 

Ознаки мови, а особливо ознаки палеографічні да¬ 
ють підстави рахувати Життя Теклі за пам’ятку XI в. 
української рецензії. 

Література. А. X. Востоковь: Отривокт» изт» жи¬ 
тія первомученицьі ©еклн, лист 1821 р. до архієп. 
Євгенія (Болховитинова); передруковано в „Филол. 
Набл.“ 1865 р. ст. 140, коротенький опис.—Ж Пого¬ 
диш: Образцьі славянскаго древлеписанія, 1840 р, 
вип. І ст. 4, тут знимок, яко зразок письма. — И. 
Срезневскій: Древніе памятники русскаго письма и язи¬ 
ка* 1861-1863 р. т, X ст. 35 І 483-486, цілий текст, 
але з помилками; по вид. 1882 р. ст. 40. 

17. Напис на Тмутороканськім каміні 
1068 р. 

Камінь знайдено в 1792 році в руїнах турецької 
фортеці коло Гамані (Фанагорія); знайшли його в вій¬ 
ськовій казармі, де його покладено замість порога. Хто 
саме знайшов його—докладно не відомо,—одні джерела 
говорять про флотського капитана Пустошкина, Інші— 
про отамана Головатого. Але на камінь не звернули 
особливої уваги, чому він і далі нищився. В той час 
часом підроблювали подібні забутки старовини, чому 
напочатку й Тмутороканський Камінь раховано підроб¬ 
леним, а тому на нього не звертали потрібної уваги. 
І тільки в 1803 р. на ТК натрапив Н. А. Львов, що 
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знайшов його на цвинтарі Таманської церкви заваленим 
Іншим камінням. Львов переніс каміня до церкви 1 зробив 
над ним такий напис: „Свидітел: віков: прошедших; 
послужил: великой Екатерині к: обрітенію истори- 
ческой истинньї о царстві Тмутараканском: найденньїй 
вь 1792 Атаманом: Головатим: свидітельство его світу 
сообщил грф Пушкин: из: бьшія извел: Лвов: Николь- 
с.кой 1803. VIII. 7." Камінь важить 884,52 кільо (54 пуди); 
розміри його: довгий на 2,27 т, широкий на 0,71 ш 
1 грубий на 0,25 т (вимір Спицина: довгий на 3 арш. 
З вершки, широкий коло 1 арш. І грубий в 55/, вершків). 
Пізніще камінь перевезено до Петрограду, де він І збе¬ 
рігається в Ермітажу. Перед відвезенням каміня його, 
на жаль, добре „почистили", що, здається, відбилося й 
на формі буков напису. На каміні такий напис в два 
рядки: 

*■* кі vkroi yS*$OS ЖI ‘S ГЛ^КЇ КНАЗ& М^НЛї Mo(jtf) 

ПО ЛГдУ Ш ТЇЛІЗТОрОКАНА ДО Klj)Y(KA^*H Д'«АЖ£(ННН; 

Напис вирізано на мармурі, взятім з підніжка якоїсь 
статуї, що їх в Керчі чи в Тмуторокані певне було 
не мало від класичної давнини. Довжина напису 0,89 m 
(1*/4 арш.), ширина 8,9 сш (2 вершки), висота буков 
2,5 cm (7u вершка). Велика цінність пам'ятки, звичайно, 
полягає в тім, що вона датована: 6576-5508—1068 рік, 
що дійсно дає й 6-й Індикт. 

Дивний зміст пам’ятки тепер пояснюється тим, 
що Керченська протока замерзає дуже рідко, десь раз 
на сто років, що й примусило князя наказати поміряти 
тут протоку, а самий вимір вибити на каміні, який 
певне десь і поставлено на березі. Ще перший дослідник 
Тмутороканського Каміня, А. Оленин вказав, що вимір 
князя —14000 сажень — приблизно правдивий, коли 
тільки рахувати сажень за 273 арш., цеб-то давню міру 
витягнених рук. 

Форма буков—звичайна для Xl-го віку форма; цікаво 
тут, що в даті кінцеве s поміщено в середині о. По¬ 
чинався напис певне хрестом, від якого лишилося щось 
неясне на зразок п’яти крапок. З особливостей мови 
зазначу: 1. Глухий зберігся в словах timstojokaha 1 

KifYCEA, зник в слові кназ&, вокалізувався в по ліда. 
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2. Носовий зберігся в 1ША3& І гаже(иии), але плутається 
з із в СЛОВІ ТХмЙтОйОКДНА. 3. Сполучення глухого з 
плавним східно-слов’янське: k^veka (Керч). 4. Назва 
„Тмуторокань" тут мужеського роду, а в „сажень" рід 
не зазначений, бо слово не дописане: сАЖ£(ини,-нйн,-нь, 
-нх?). 5. Форма перфекта м*крилі без юггй. 6. Форма 
по леду живе ще й тепер в українській мові; пор. ще 
українські сяг, сяжень для сажена. 

Література. А. Н. Оленинь: Письмо кь графу А. И. 
Мусину-Пушкину. О камні Тмутороканскомь, найден- 
номь на острові Тамані в*ь 1792 г. Сь описаніемь 
картинь, кь письму приложенньїхь. Вь граді св. Петра, 
1806 р.; тут дуже добрий малюнок ТК, який зробив 
А. Єрмолаєв.—И. Срезневскій: Древніе памятники, 
„Извістія" 1861 р. т. X ст. 23-24; вид. 2-е 1882 р. 
ст. 24; знимок в виданнях 1866 І 1898 р. № 2.—Його ж: 
Славяно-русская палеографія, 1885 р.( ст. 131-133, 
добрий опис, а на ст. 134 знимок.—Дуже добру працю 
про ТК дав А. Спицинг: О тмутороканскомь камні, 
„Записки отділенія русской и славянской археологіи 
Имп. Русскаго Археологическаго Общества" 1915 р. 
т. XI, тут 1 гарні знимки з каміня та з напису (на 
жаль, я не міг дістати цеї праці).—Проф. И. Шляп- 
кат: Палеографія, 1905 р. ст. 5.—Е. Карсшй: Па- 
леография, 1928 р. ст. 61 1 106. 

18. Чернигівська гривна. 

Чернигівську гривну на зразок медаля з ушком, 
знайдено коло села Білоусова в 7 верстах від Черни- 
говз. Вона з чистого золота, важить 43 золотники, в 
діаметрі має 9 cm. З одного боку вичеканено архан¬ 
гела Михаїла в крузі, а поза кругом грецький напис: 
+ДГІОЕ АПОС ДГІОС К(у*^10)с СДБАОД ПЛИГНЕ О ЙОДНОЇ к(а)і П+ 

(див. в напису третій рядок). На другім боці чоловіча 
голова, оточена 10 зміями, а кругом два написи. Пер¬ 
ший напис: +ги поможи ршу скоієліЙ кдснлній алнн+; 
Срезневський під цим ВасилІєм бачить Володимира 



Мономаха: ,,Имя Василія напоминаеть о князі Вла- 
димирі, містонахожденіе, Черниговт», заставляеть ду¬ 
мать о Влади мирі Мономахі, бьівшем'ь Черниговскимь 
князбм'ь до 1095 года“. Другий рядок не розібраний. 
Письмо має звичайні риси XI віку. В формі D1 кдсианич 

маємо звичайне поплутання носового з чистим. Ки¬ 
дається в вічі, що грецький 1 слов’янський напис напи¬ 
саний зовсім однаковим письмом. 

Подібні гривни встаровину носили на шиї яко 
прикраси. 

Про цю гривну маємо малий опис з малюнком в 
праці І. Срезневського\ Славянорусская палеографія 
XI-XIV вв., Спб. 1885 р. ст. 136-139; його ж: Древніе 
памятники русскаго письма и язика, ,,Извістія“ т. X 
1863 р. ст. 36; по вид. 1882 р. ст. 40-41. Е. Ііарский: 
Палеография, 1928 р. ст. 105 зве цю пам’ятку черни- 
гівською гривною 1096-1097 р. 

19. Монети XI віку. 

В теперешній час знайдено вже багато монет дав¬ 
нього часу; серед них, здається, єсть 1 монети кінця 
Х-ХІ віку1. Правда, ще остаточно не покінчилася дис¬ 
кусія, чи це монети чи медалі 1 чи нема серед них 
монет чужосторонніх. Але для нас цікаві тільки на¬ 
писи на цих пам’ятках. Звичайно, якогось більшого 
язикового матеріялу монети не дають, зате не мале їх 
значіння для окреслення історії епіграфічного україн¬ 
ського письма ХІ-го віку. 

Золоті монети Володимира Великого (ф 1015 р.) 
мають на передній стороні образ князя та круговий 
напис: кллднлшть на етолог, а на задній образ Спасителя 
й напис: нсуті мнстосї; на одній монеті маємо спереді: 
влдднмнйї д се єго злто; на срібних часті написи: saa- 

димнр на стол'Ь, а на заднім боці: а се єго cjetfo; часом: 

1 Особливо цінний т. зі. Ніжинський скарб, викопаний в 
1852 р. коло Ні жива. Думають, що цей скарб аа копано ще пе¬ 

ред нападом Болеслава на Київ. 
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кллднмирх а ч єго На задній стороні Володими- 
рових срібних монет звичайно вміщено тризуба—герба 
Київської держави; цього ж герба бачимо й на моне¬ 
тах Інших Київських князів. Монети Святополка такі 
самі, як Володимирові. На монетах Ярослава спереді 
вміщено св, Юрія Побідоносця зо списом та щитомг 
а кругом напис: о rewpnoi, а на другій стороні часто: 
гадоодвлс гаркне (чи срєкро 1 др.) амнн. 

Крім цього, відомі 4 монети польського короля 
Болеслава; спереді князь і напис: колешв*, а ззаді 
12-ти конечний хрест і той саме напис болеслдбз. Чи 
ці монети з кирилівським написом Болеслав вибив, як 
в 1018 р. взяв Київ, чи він їх вибив в Польщі, оста¬ 
точно ще не встановлено. 

Правопис написів на монетах дуже хиткий. Ріжне 
й письмо, в залежності від майстра, що вибивав напис, 
але його загальний характер той самий, який знаємо 
з писаних пам’яток XI віка. 

Про монети див. працю: Графь Ив. Ив, Толстой: 
Древнійшія русскія монетьі Великаго княжества Кіев- 
скаго, Спб, 1882 р. ІХ+272 ст.+lS таблиць знимків 
з монет; на ст. 269-272 дано всі написи, які маємо 
на монетах; на ст. 239-249 повна бібліографія по 1881 
рік. — И. Срезневскій: Славяно-русская палеографія, 
1885 р. ст. 134-135.—М. Грушевський: Історія України- 
Руси, Львів, 1905 р. вид. 2 ст. 546-547, тут 1 література. 

11. Старо-слов’янська мова лівнічно-руської редакції. 

1. Служебні Минеї 1095-1097 років. 

Найбагатше джерело греко-вїзантійської гімногра- 
фії—це т. зв. Минеї; зміст їх—пісні на дні святкові 
та на славу святих, роскладені по днях місяця. Слу¬ 
жебні Минеї вперше перекладено десь в кінці X—поч. 
XI віку у південних слов’ян, певне в Болгарії, а вже 
звідти досталися ці Минеї й до східних слов’ян. Цей 
давніщий переклад панував аж до кінця XIV-го віку, 
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коли появився новий, значно ліпший південно-сло- 
в янськии переклад Миней, 

Служебні Мине! 1095-1097 років за місяці вере- 
сень, жовтень І листопад об’єднані єдністю свого по¬ 
ходження. Формат та пергамен у всіх трох книгах 
майже однаковий, досить грубого виробу. У всіх єсть 
зшиткова пагінація в правім вуглі, часто, правда, від¬ 
різана, Письмо М 1095 р., особливо другої половини 
її, таке близьке до письма М 1096 р., що можна го¬ 
ворити про одного їх писаря. На декількох сторінках 
Миней єсть письмо, писане під лінією. 

Мине! вбогі на вигляд; Іниціяли прості, часом 
тільки з якоюсь фігуркою (лице, риба, пташка); за¬ 
ставка в М 1096 р. простенька; цинобри нема. Писа¬ 
ні дрібним, на 2,2-2,7 mm високим, т. зв. минейним 
уставом. 

Текст Миней назначався для співання (переклад 
грецьких вірш), але нотних значків в наших книгах 
не зазначено; єдиним нотним значком служить тут 0 
стояча чи лежача, яку пишеться над словом. 

Пануючий надрядковий знак у всіх трох Минеях— 
крапка, яку ставиться над голосною на початку сло¬ 
ва або складу; часом тільки замість це! крапки маємо 
густий придих або акут. В кінці рядків, для скоро¬ 
чення слова, вживається лігатур. 

Минеї 1096 І 1097 р. знайшов в Синодальній Ти- 
пографській Бібліотеці в 1858 р. архимандрит Савва. 
Три книги ці надзвичайно цікаві й цінні не тільки 
тим, що вони датовані, але й тим, що тільки вони 
серед усіх книг ХІ-го віку мають в мові своїй багато 
виразних новгородських рис. 

1. Мииея 1095 р. 

Минея на вересень має 176 листків in 4°, розмі¬ 
ром 20-21X17-17,5 сш; число рядків на сторінці не 
однакове,—звичайно по 22 рядки, але єсть І по 21- 
20, а на передостанній 1 останній сторінці по 27-28 
рядків. Збереглося 22 повних зшитки по 8 листків; 
але перший зшиток — пізніщий, дописаний десь в XIII в., 



так що письмо XI в. починається тільки з 9-го лист¬ 
ка; останнього листка також не збереглося. Написа¬ 
на М або на початку 1096 р., або скоріше в 1095 ро¬ 
ці. Цілу М 1095 р. писала, здається, одна рука. Пи¬ 
сав книжку чернець Яків, що в миру звався Домною; 
він позоставив про себе декільки записів в ріжних 
місцях книжки; так, на л. 1766 читаємо*. Яз* гріть- 
ніж |де* ежнн недоггоинхін д*м*кд нлпнслр, к*ннг*і cm 

стін гжі кц/fe; на л. 566; "ги прогтиті мд грішьндго* 
ву'КОГДГО ОуНШДГО НІДОСТОИНДГО рЛЕЛ СКОЕГО А КОКА Д МНрь- 

*К*І ДМІЯКД* ПрОІТИТІ же «А лмнн*. Письмо трошки біль¬ 
ше, як в М. 1096 р., на 2,7 mm високе, часом похи¬ 
лене вліво. Пам'ятка зберігалася в Синодальній Ти- 
пографській Бібліотеці під № 294, тепер в Історичнім 
Музеї в Москві. 

Правописні риси. 1. Буков ж, їм, іа майже зовсім 
нема. 2, Панує іє на початку слова чи складу; іє по 
приголосній дуже рідке. 3. Для скорочення слова лі¬ 
тери чи склад часом виносяться над слово й не по¬ 
криваються. 

Головніші ознаки мови такі. 1. Носових звуків 
нема, замість них чисті. 2. Вживання глухих досить 
правильне, хоч часто слабі *, ь зникають в корнях 
слів. 3. В сполученні з плавним глухий ставиться пе¬ 
ред ним; але бувають випадки, коли ставиться й по 
нім 4. Буква і часом замінюється на і, напр. ое^іт* 
50, полинно 132. 5. Поплутання ц 1 у, характерна пів¬ 
нічно-російська риса, тут часте: цріко, укіт*, кошуь 
1 т. п. 6. На місті dj тут частіше ж, аніж жд, напр.: 
раждиціву 65, рожьггммь 65, стрджиціву 66 1 т. п.; зам. 
жд маємо й жг, напр.; д*жгь 60.84, од*жги 115, прн- 
геожген* 128.130 1 др. 7. На місці tj тут звичайно ці, 
але єсть 1 живе У. 8. Епентетичне л скрізь послідов¬ 
но* 9. Вставка д до сполучення зр дуже часта: рдз- 
дрішжйі 65, ншздрїУШйнін 66 1 др. 10. АЬ* на -ьмь 
часте: ^ожьстеїмь 65. 11. Форми D1 на -окн, N3 на-окі 
й G3 на -os* від основ на о тут досить часті. 
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2. Минея 1096 року. 

Служебна Минея на жовтень складається Із 16 
зшитків чи 127 листків in 4ft, розміром 20-2іХ 17-17,5 cm 
по 21-27 рядків на сторінці. Рукопис зберігся не ввесь— 
загублено 2-й 1 3-й зшитки чи 16 листків. Листок 1-й 
порожній, текст починається з 2-го листка. На зво¬ 
ротній сторінці 1-го л. вміщено дату: m лї ^£?д. Itu 
млртд. к% кР; дату наведено новим чорнилом десь в 
XV-XVI віці, але ще добре знати старі форми. Здається, 
що ця дата 6604=1096 рік визначає початок праці, а 
не кінець її, бо ж вміщена на початку книжки; а коли 
так, то вересневу Минею треба відносити на 1095-й рік. 
В цілім рукопису розліновка, форма літер 1 чорнило 
однакові, а тому можна твердити, що М 1096 р. писала 
одна рука; письмо своєю формою таке близьке до письма 
М 1095 р., що можна писарем М 1096 р. признати 
того ж Домку; дійсно, на останнім 1276 л. читаємо 
такий запис: кТ^ помагай рдкву* свомоу дхмхк'к нд 
лшіогл л4тд лмннх* npomm ма г^4гшандг(о), 1 певне це за¬ 
пис писаря книжки. На думку Ягіча, Домці помагав писа¬ 
ти ще якийсь Городінг, що позоставив про себе таку за¬ 
мітку на п. 526: город*&нг пасам; рука цього Городіна 
зовсім похожа на руку Домки. Письмо М 1096 р.— 
дрібненький устав, однаковий в цілій книжці (крім л. 
8 19), менший від уставу М 1095 р. (на 2,2-2,4 mm 
високий), чому й рядків на сторінці більше. Прикраси 
дуже бідненькі,—це Іниціяли та дві заставки. Пам’ятка 
зберігалася в Синодальній Типографській Бібліотеці 
під № 200, тепер в Історичнім Музеї в Москві. 

Правопис. 1. Дуже часто на початку слів та скла¬ 
дів пишеться іє, але невидержано, — плутається з и 
2. Скрізь послідовно вживається м, але єсть 25 випадків, 
коли йотації не зазначено, напр.: протдснд 103і, мосід 
126 1 т. п, 3. В середині й кінці слів пишеться w, а 
на початку часто йотації не зазначається: »устніш 11, 

«укоїш, 178.191, оті оуностн 8.149 1 др. 4. Букви ж нема, 
її вжито тільки два рази: єнлмнкилг 69, еіин& 148; 

1 Цифра зазначав сторінку видання Ягіча; статистичні ві¬ 
домості з праці В. Комаровича. 
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буков № та гл нема зовсім. 5. Буква а часом ставиться 
зам. м, цеб-то на початку слова чи складу: ако 157, 
абг£ 157, tKOjMA 56 1 др. 6. Винесені літери покри¬ 
ваються. 

ДІялектичнІ ознаки мови. І. Новгородські: 1. По¬ 
плутання буков ц з у, яко результат великого їх на¬ 
ближення в живій вимові, напр,: б^науама 7, ишауд 
69, AHYE 72, KOHAYA 101, АШДЕНАУД 102, НА pH YAW 127, 
E^HAYEHOCAgA 167, ЕГЕЕНДАУЮ 201; лоуцд 81, КОНАЦ4ННІЄ 47 
1 т. п.,—всього 35 прикладів. 2. Замість ст.-сл. жд Із 
zdj, zg, zz буває жг, напр.: ^ажгизаіємї 10, одїжгаієта 
84, прн гБЛжгдібмл 92, кїжгед'Ь 129, рджгАГї 208, одїжгаи 
215, дїжга 215, 3. Може північно-руська ознака й по- 
поплутання *tf з и, напр.: лнцЕлшрдстБОЕДКї 68, прЕТД^дпилї 
125, тАрАПИНніє 78, невиданим 165, пришлдї 148; заміна 
н через і, напр.: *устїід-кшдсА 88. II. Ознаки спільні 
східно-слов’янські: 4. При сполученні з плавними глу¬ 
хий ставиться перед ним: тба^да 47, парбїін 73, ишїани 
10, кїакї 211 1 т. п.,—222 рази; або глухий ставиться 
по обох сторонах плавного: дьрАЖИмх 2, еїаїкї 178 І 
т. п., 280 раз; в 13 випадках збережено старо-сло¬ 
в’янський правопис: титани 223, баїкоагна^а 6 1 т. п.; 
коли маємо *пь, то передається воно добре: плїта 42, 
крїЕН* 12, слазї 79 1 т. п. 5. Панують форми на рА, 
аа, рі*, л%- але єсть два приклади (8 раз) повноголосу: 
к^д-Ь 66.128.177.178.184.206.221, солокин 82. 6. На місті 
dj частіїце маємо ж—33 рази, рідше жд—9 раз: рожл- 
стко 8, одежм 52, надїжа 59, пр£Ж£ 63, ггрджл 80 І т. п. 
7. G‘f на -ж, два приклади: сулдмпи4; 62, зннокн4 212. 
8. АЬ’ на -хмаі рдзвумгмА 59 І др. 8. Прикметник N1 на 
-<?«: ТТЛООКрАЗМОИ КИДї 46, НЕЕТЕрЕ УЮДАНОН 107. 9. При¬ 
кметники на -ah- зам. -ен^н)! кдмднеу 41, 10. L1 кї tost 
89. 11. Рг на -та постійно, -тї рідке. 12. Дієприкмет¬ 
ник на -д (зам. ст.-сл. її): не мога S3. 

Інші мовні ознаки. 13. Слабі глухі ї, а частенько 
зникають не тільки в корнях 1 суфіксах, але й в кінці 
слова; сильні ж глухі не випадають І не вокалізуються. 
14. Грецькі -/). «ц si передаються через напр.; анагІ- 

АОКОЮ 143, ЕБрь'ОЛІА 169, мог&обд 187, НОуд*ІГОМї 213, 
15, Редуковане н зазначається через н: жнтни; єсть тут 1 а, 
але в три рази рідше: аюеобам 42.16.jHa місці tj маємо ст.-с л. 
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i\i,a v ані разу. 17. В сполучення щ постійно й часто встав¬ 
ляється а, напр.: нжздружлнаїліА 4.6, рлздроушиишд 44 
1 т. п. 18. Епентетичне л постійне. 19. Sk перед 
и дає ст: улкуастии 10. 20. Перенесення закінчень н 
основ до о основ, напр. D1 на *оки: мнроки 56.158.197, 
гонитшки 85, meyikh 119, кшд&^ьжнтелеки 201; N3 на-оЕ£і 
троудокЕ 54.160, їтяляпоке 10; G3 на-обя: трудом 208, 
лабоьх 86, «удова 148 1 т. п. 21. В прикметниках па¬ 
нують форми стягнені —774 рази, а нестягнені 103 рази. 
22. Панує Імперфект стягнений, а нестягнений тільки 
7 раз. 

3. Минея 1097 року. 

Листопадова Минея складається з 174 листків 
розміром 22x17,2 mm; перший зшиток, а також два 
останніх листки загубилися, а на них напевне був 
книжковий літопис. На л. 1716 рукою, що писала й 
текст, написано дату: кя лт;* # в jf* 7, 6605=1097 рік. 
Пам’ятник писало декільки рук, щонайменше три (ко¬ 
ли не чотири) руки: 1. л.л. 1-51, 2. лл. 51-108 1 3. 
л.л. 108-1746. Один з писарів був Мн^днля а лнряскяі 
с'£:[л]гінд, що позоставив свої замітки на л.л. 35 1 896. 
Пам’ятка зберігається в Синодальній Типографській 
Бібліотеці під № 202, тепер в Історичнім Музеї в Мос¬ 
кві. Дрібний устав, букви на 2,2—2,7 mm високі. 

Правопис. 1. Букви ік та а вживаються тут ли¬ 
ше як чисті еу, и; ?к тут ужито (по твердих приголос¬ 
них) 41 раз, а а 2247 раз; йотованих юсів ужито 
тільки 2 рази: рожйшдГА 161і та 20. 2. Букву А ужи¬ 
то по приголосних 1678 разів (а 159 раз по приго¬ 
лосній стоїть га); в заголовках стихир 4 рази здибу¬ 
ється малий юс в формі а. 3. По шиплячих ж, ч, ш, 
щ, жд, ц ставиться звичайно д, рідко а, ще рідше м. 
4. На початку слова чи складу звичайно панує je, 
але й е тут не рідке — 973 рази; \є по приголосних 
рідке. 5. Панує буква и, але єсть 1 ї 445 раз. 6. Зви¬ 
чайно пишеться еу, а V вжито 131 раз. 7. Скрізь яі, 
але 27 раз тут ні. 

1 Цифри зазначають сторінку рукопису; статистичні відо¬ 
мості з праці С. Обнорського. 

II 
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Головніші ознаки мови такі. І. Новгородські: 1. 
Поплутання ц з v досить часте, напр,: к’ІгнАУА 100, 
ЗдетвупАННуау 1016, з&рудло 926, нлрнулЕмд 336, седмн- 

уію 110: цннокж 46, бІгнцаеа 156, коньцммун 1636, еес- 

КОНАЦАНОуЮ 836, НЕПОрО^ЬНЛИ 24, отроцд 124 1 т. п.,— 

всього 70 прикладів. 2. Замість і часом єсть н, 
напр.: е» горннли 1596 і 12 раз при- зам. np'fc-. 3. Ані 
разу нема жг зам. жд. II. Загальні східно-слов’янські 
ознаки: 4. В сполученні з плавним глухий стоїть пе¬ 
ред ним 533 рази: плркїін; крім цього, може бути 
крапка над р, а—284 рази; може бути й глухий з обох 
боків плавного—67 раз, напр.: улрятог*. Але сильна 
й ст.-сл. традиція—глухий ставиться по плавнім 244 
рази. 5. Повноголосні форми: УЕріЕо 266, УЕрікд 43, уе- 

pfE'fe 416, ицлфЕБд 386; також: уелое^ком* 85, уелок^ко- 
амб&уд 446. 6. Чи не жива вимова д зам. о в словах: 
едгатано 32, оелгдтига 1036. 7. На місці dj маємо ж 
317 раз, а ст.-сл. жд тільки 63 рази. 8. На місті tj 
завше ці, лише 4 рази у: ^оушін 155, уужіліА 109.158, 
уюжею 95. 9. АЬ1 кінчиться на -ї«а,-лліл 242 рази, на 
-олїа,-еліь 61 раз. 10. Прикметники на -дн- зам. -^н-, 
напр.: плгтАН'км» 146, плдлиаїшга 46б, каліано 150, блл- 
cahzimh 59 і др. 11. Рг постійно на -та. 12. Дієпри¬ 
кметники на д зам. ст.-сл.-и: зоеа 100.1006.1146, жи- 
ед 113.163. 

Інші ознаки мови: 13. Глухі », а вживаються до¬ 
сить правильно; але слабі частенько зникають; єсть 
випадки поплутання % 1 а; вокалізації г, а на о, і не¬ 
ма зовсім. 14. Часте н для зазначення редукованого, 
але не рідке й а: дшкодг 36. 15. Букви І с в се¬ 
редині слів 1 в їх закінченні пишуться правильно; ча¬ 
стіше пишеться рЖ, д4—100 раз, але не рідкі й фор¬ 
ми рЕ, де—76 раз; приставка np'fe- здибується 402 ра¬ 
зи, а пре- 371 раз. 16. Постійно сполучення зда: рдз- 
дроушдтн, издриш 1426 І т. п. 17. Sk перед *к, и дає 
гг: морАст'ьН 137, рідше ст: житннгцігмь 546. 18. Єсть 
поплутання буков ф І |§г, яко слід їх однакової вимови. 
19. L3 часом має аж 3 формі: -ivs, -йу*. 20. 
Часті форми D1 на -оки, N3 на -оее 1 G1 на -os%, напр.: 
гр^оки 42, ЖЕННуОБН 104, ПДЕААОЕИ 1166, ПДГГШЕБН 26, 
ГНОІЄКІ 150; грігрт 36 1 др. 17 раз, еісоех 416.130. 
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1546, вумок* 129 ! др. 21. Прикметники однаково ча¬ 
сті як в стягненій, так 1 в нестягненій формі. 22. В 
імперфектумі панують стягнені форми. 

Література. Архим. Савва: Вновь откритне па- 
мятники XI віка, письмо к-ь Редактору, «Извістія» 
1858 р. т. VII ст, 371-373: опис Миней за жовтень 1 
листопад 1096-1097 р. — И. Срезневскій'. Древніе па- 
мятники русскаго письма и язнка, „Извістія" 1863 р. 
т. Хет. 435-441, виписка. — Його ж: Славяно-рус- 
ская палеографія XI-XIV вв., Спб. 1885 р, ст. 119- 
129, — дано палеографічний і правописний огляд М. 
1096 1 1097 р.—И. В. Ягіч: Служебння Минеи за сен- 
тябрь, октябрь и ноябрь вь церковно-славянском'ь пе¬ 
реводі по русским'ь рукописямь 1095-1097 г., Спб. 
1886 р. ст. CXXXVI+0242+608+6 таблиць знимків; 
видрукувано яко «Памятники древне-русскаго язика» 
т. І; дано текст трох Миней з варїянтами, а в перед¬ 
мові описано їх з палеографічного боку, дано й до¬ 
слід тексту: переклад зовсім незадовольняючий, злий.— 
R. Abicht: Die Interpunction in d. slavischen Ueber- 
setzungen griechischer Kirchenlieder, «Archiv» 1914 p. 
t. 35ст. 413-437.—C. П, Обнорскит Исследование о язн- 
ке Минеи за ноябрь 1097 года, «Известия» 1925 р. 
т, 29 ст. 167-226.—В. Л. Р(омарович: Язик служебной 
Октябрьской Минеи 1096 года, «Известия* 1926 р. 
т. ЗО ст. 23-44. 

2. Путятина Мине я. 

Минея на май місяць, складається з 134 листів 
малого розміру, 24,5X19,7 cm (а розмір писаної сто¬ 
рінки 18X14 сіп); по л. 866 бракує зшитка на 8 лис¬ 
тів. Пергамен добрий, але в деяких місцях вже по- 
гурбився. Писано в один стовпець гарним малим 
уставом (висота букви 2,8 mm); письмо де-не-де вже 
вилиняло. На л. 134 єсть стихира Успінню з крюко¬ 
вими нотами над текстом; на лл, 101 1 1326 вжито 
Є яко нотного значка. На л. 134а писар цеї книги 
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позоставив такий запис: поутдтл гшллз, длуе кркко дд 
шпалкіт д ні кл&ннтс; запис тею само рукою, що й 
вся книга; хто був цей писар Путята1, не відомо', від 
його Імени пам’ятка зветься Путятиною. Належала 
ПМ Новгородській Софійській Бібліотеці (чому часом 
І зветься Новгородською), звідки перейшла до бібліо¬ 
теки Духовної Академії в Петрограді (№ 203); тепер 
зберігається в Державній (б. Публичній) Бібліотеці 
в Петрограді. 

ПМ—список з давньо-болгарського оригіналу, чо¬ 
му й правопис тут старо-слов’янський, але з деякими 
новгородськими рисами. Єсть поплутання и та 
нгшга 1 нзшгіг, ї|ґихаит'іінннд 92 1 др. Постійно шт, а 
ці рідке. Вживається te як звичайно, часто й по л, н% 
ніколи по р. Йотація панує: нмдгі 109. 

Мова ПМ має новгородські риси; на жаль тіль¬ 
ки, ще не маємо спеціяльного досліду цеї пам'ятки. 
1. Поплутання носових з чистими часте. 2. Зникнен¬ 
ня слабого глухого дуже часте; пропуск глухого час¬ 
то зазначається паєриком 1 зверху; трапляється й во¬ 
калізація сильних &. 3. При сполученні з плавним 
глухий ставиться звичайно по нім. 4. Єсть повного¬ 
лосні форми: пос^ед'Ь 29.706.80.1236.130, 
104 1 др.; форм, як ткьр&ди, багатенько. 5. Єсть по¬ 
плутання їь з и\ 6. Форма сдгдтіно, Срезн. 
442. 7. Не рідке тут поплутання ц ї ч: див. у Купр.: 
цить 41, стрдстотірпуд 41, кігнь^дюса 44, цьстьноіє 44, 
45, у Срезн. цини 441. 8. Сполучення dj дає часом 
ж: у Срезн. знжитша 441, оутЕрбжшніе 441, у Купр. 
подджь 44. 9. В запису Путяти єсть ч зам. тт: дд- 
Y£ цеб-то дд дшті. 10. Панує ц тверде, але часом зна¬ 
ходимо й м’ягке. 11. Зам. хр маємо кр в слові крмти- 
ш\ 776. 12. Відсутність н в словах: при коґган&тнн,£ 
256, костдньтинд 256, гг костдньтнни граді: 1016. 13. 
Вимова трдкмкдга стрднд. 14. АЬ1 огн&мь. 15. При¬ 
кметник кд ліано. 16. В Рг панують форми на -ть, але 

1 Е. Карский: Палеографня, 1928 р, ст. 303 1 363 зве: 
Путята Грішний, чому? 

* Звичайно, припущення Купріянова, ніби це новгородський 
тисяцький Путята, підстав не мав. 
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єсть 1 -тг. 17. Імперфект на -Ш; люамшїса, нматі. 18. 
Багато форм, як: прнгатоЕАтн, оутляшнЕдти, оздрвднг, 
OyKfdfOBA 1 т. п. 

Купріянів, зв’язуючи писаря Путяту з новгород¬ 
ським тисяцьким Путятою, відносив нашу пам’ятку на 
кінець X—поч. XI віку; звичайно, це перебільшення. 
І. Срезневський в своїх „Древніе памятники" поста¬ 
вив ПМ теж на пізнє місце — «до 1100 г.»; за ним 
те саме робить і Є. Карський в своїй Палеографії 
1928 р. ст. 263 1 303. Соболевський в „Лекцій" ст. 12 
відносить нашу пам’ятку на XI в. чи на поч. XII ві¬ 
ку. Здається, що ПМ більш-менш одного часу з Ми- 
неями 1095-1097 років. 

Література. Макарій: Исторія Русской Церкви, 
1846 р. т. І ст. 236-244, виписки, але з багатьма по¬ 
милками.—А. X. Востоковь: ОписанІе Новгородской 
Софійской Минеи XI в%ка, „Учення Записки" 1856 р., 
т. II, вип. 2 ст. 126-128, передруковано в „Филологи- 
ческія Наблюденія" 1865 р. ст. 202-204; короткий 
опис ПМ 1 зміст її. — И. К. Купріяновг: Обозр^ніе 
пергаменньїхг рукописей Новгородской Софійской Би- 
бліотеки, „Извістія" 1858 р. т. VI ст. 40-45, — дано 
короткий опис та канон муч. Олександру з лл. 566- 
81, з помилками.—И. Срезневскій'. Древніе памятни- 
ки русскаго письма и язьїка, „Извістія" 1861-1863 р. 
т. X ст. 34, 441-445, дав виписку з лл. 1-4 рукопису; 
в вид. 1882 р, ст. 38. 

Ш. Пам’ятки східно-слов’янські ближче не встановленої 
батьківщини. 

1. Церковний Устав з Кондакарем. 

Пам’ятка складається з двох частин; перше цер¬ 
ковний Устав лл. 1-24, без початку, а потім на лл. 
24-1246 Кондакар на цілий рік. Рукопис має 124 л. in 
f° малого розміру, писана гарненьким дрібненьким 
уставом, букви на 2,2 ют високі. Писало два писарі, 
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але вони пильнували писати по можливості однако¬ 
вим письмом; перший написав більшу частину книги, 
а саме: лл. 1-32, 35 діл, 456-46, 53-1246, другий мен¬ 
шу: лл. 32-35, 356-456, 46-526 1 686-69. Правопис у 
двох писарів ріжний: перший сміліще вносив живі 
ознаки своєї мови, другий був консервативним 1 міц¬ 
ніше тримався оригіналу. На л. 324 перший писар 
зробив такий запис глаголицею: мірлі пслг миті; 
на л. 44 кирилицею написано (це може старший пи¬ 
сар?): лшкеулніш кннггі. Пам’ятка знайдена в Псков¬ 
ськім св. Духівськім манастирі на Ісосі, пізніше пере¬ 
ховувалася в Типографській Бібліотеці під № 142 
(1206), Пам’ятка певне кінця ХІ-го віку (частина вче¬ 
них часом відносять II на кінець XI — поч. XII в.) 1 
має дуже велике значіння, бо це найперша слов’ян¬ 
ська співоча книжка. В ній багато ріжних давніх нот¬ 
них знаків (див. знимок), які докладно описує о. В. 
Металлов в своїй праці. 

Перший писар постійно пише га на початку сло¬ 
ва чи складу, а а по приголосній; добре розріжняє \е 
від і; майже скрізь зазначає м’ягке л, н гачечком 
справа: /г, н*; навпаки, другий писар не розріжняє га 
та а І рідко зазначає м'ягкість л, н. 

Головніші ознаки мови такі: 1. Поплутання но¬ 
сових з чистими часте. 2. Перший писар майже зав¬ 
ше пише г, ь перед плавною: отїкьрзошдгА 117, екхр- 
KAjf* 98, скгрсЕти 98, стчші* 246, тоді як другий пи¬ 
ше по старо-слов’янському, 3, Багатенько повноголос¬ 
них форм: в Уставі: паволоці, ПЕрЕуодить, пороздьноую, 
cTOjioHA, wороноу, ггоцоніг, в Кондакарі: иірЕмвд, на же- 
ffEHH 1026, НА ЖЕ^ЕААДАТНИ, СЕ^ЕДОК^йСТШЄ, VEAOBtKOAWKAYE, 

може: огродикісд. 4. Зміна початкового ш на о: октіннга, 
октенин в Уставі. 5. Поплутання іь з е\ деко 1176, D‘ 
тесе 98 bis 1 поруч: тееЖ три рази, дллілтіл 98 1* по¬ 
руч дллЕлоугига; особливо часто плутає гь з е другий пи¬ 
сар, у першого цього значно менше. 6. Перший пи¬ 
сар дуже часто пише ж зам. жд: ішлджлієтма 117, 
тоді ЯК другий пильнує писати жд. 7. Часом зам шш 
чи щ маємо ч: aye, уюждалго 123, 8. Єсть сліди по- 
плутання ц з ч, але дуже мало: і ік*frд avе 256. 
/о, V лунце 73, 9. Мягке ц: л^тки^а 1176, колеени^м 
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246. 10. Зазначення через я: г£пснмлн[ии?] 1176. 11. 
G’ISPAc3 жіночого роду дуже часто кінчаться на -'к 
або -іе: КЛвуДАНИ^, Д&НбНИІ^ІГ, CMOyAOJ^AHHA&HHiyt, ма¬ 

рніє, илніє 1 т. п. 12. АЬ1 на -ьмь: £оґїм& 1176. 13. D1 
L1 TOKrfc. 14. Рг 3і 1 З3 звичайно кінчаться на -т&. 15. 
Приказовий спосіб на ж віздїж'Ьте 1026. 16. Імпер¬ 
фект стягнений на а: скойка^ 98. 17. В словнику: 
гдкрнлд 1176, шб^лдоканаа (благодатная) 1176 І др. 

Про батьківщину нашої пам’ятки Н. Дурново пи¬ 
ше: „Несколько случаев смешения ^ и у указнвают 
на севернорусское происхождение писцов"; але чи не 
замало прикладів? В пам’ятці не бракує ознак, які її 
тягнуть до пам’яток українських; не забудьмо, що по¬ 
плутання ц й ч знають 1 сучасні західно-українські 
говірки. 

Література. Еп. Савва: Палеографическіе снимки, 
М. 1863 р., на табл. IV дає добрі знимки з лл. 246, 
98 1 124 (глаголицький підпис). — Прот. В. М. Ме- 
талловь: Русская симіографія, М. 1912 р., дає на 
табл. II-V чотири знимки з лл. 246, 98, 1026 І 117, 
опис нотних знаків на знимках див. ст, 72-73; шкода 
тільки, що знимки зовсім маловарті, бо недосвідчений 
коректор так їх зіпсув, що часом нічого не розібра¬ 
ти; напр. на цих знимках поплутано такі букви (в 
дужках подаю букву потрібну): а (л, е), б (в), и (н), 
к (и), л (а), лп (м) 1 т. п., маємо на табл. V нлшо зам. 
келню 1 т. д. без кінця; чи не те саме тут 1 з нотни¬ 
ми значками? — Н. Н. Дурново: Русские рукописи 
(див. вище ст. 17), 1924 р., ст. 82-83, коротка харак¬ 
теристика мови. 

2. Псавтирннй уривок А. Бнчнова. 

Серед рукописів А. Ф. Бичкова був 1 уривок з 
Псавтиря, який він десь перед 1875 р. передав І. 
Срезневському для видрукування. Це один цілий зши¬ 
ток, що складається з 8 листків чи 16 сторінок, роз¬ 
міром в малу чвірку, 18X14 сш, по 20 рядків на сто- 
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рінку. Письмо уривка, як твердить І. Срезневський, 
близько нагадує Минею 1096 р.; воно на 2,3 mm ви¬ 
соке, Зміст уривка—простий без толковань Псавтир; 
починається 34 віршем XVII псальми, а кінчиться 19 
віршем псальми XXIV-ої. Долі на тих сторінках, де 
починаються псальми, циноброю написано гадальне 
значіння псальми, цеб-то, Псавтиря цього вживали 
для гадання, як то було звичайним в старі часи; так, 
на л. 2 читаємо: шккд ^ддоіть н соірдішє бшактй, л. 
36: к^зн наші докидать тем 1 т. п.; ці гадальні при¬ 
писки писала та саме рука, що писала й псавтирний 
текст. Чорнило не високої якости, а тому воно в де¬ 
яких місцях постільки зблідло, що читається з вели¬ 
ким трудом, через що вже десь в XIII віці окремі 
букви, слова та цілі рядки наведено свіжим чорни¬ 
лом, наводив, як то знати з правопису, серб. Почат¬ 
кові букви псальмів та окремих віршів писано цино¬ 
брою; кожний вірш ділиться ще на 2 чи 3 частині, а 
ці частини також починаються з червоної букви; ци¬ 
ноброю писано по закінченні писання рукопису. В. 
Срезневський текст нашого Псавтиря зве текстом Нов¬ 
городської редакції. І. Срезневський, що досліджував 
цю пам’ятку, відносить її на XI вік. 

Правопис. Буква іє ставиться скрізь на початку 
слова чи складу, є тут рідке. Постійно ці, а шт нема; 
нема й буков s та ж. 

Східно-слов’янські ознаки мови. 1. Поплутання 
носових звуків з чистими скрізь. 2. В сполученні з 
плавним глухий стоїть звичайно перед ним: п&рггд 
56, уьрогд 2, жьртоу 3, с^д&цд 26 І т. п.; часом бу¬ 
ває й ст.-сл. порядок: г^атднн 56, неплатник 7; один 
раз: д&^&жак&нд 7. 3. Замість ст.-сл. pfc маємо и7 напр.: 
Kj»fMA 4, HlJJjJEKA 5, ПОС^ЕД*Ь 56.66, пре^ікдниА 16, пйепсш- 
шг 1 І т. п.; буває й ст.-сл. правопис: пд'кда 66. 4. 
М’ягке ц: десннца 4, дн^а 4.6, шщн> 5 і т. п. 5. Спо¬ 
лучення dj один раз дає тут ж, а саме: енжь 86. 6. В 
гадальних приписках в одному місці маємо поплутан¬ 
ня з 1 ж, а саме: множи крджн 36. 7. АЬ1 на-али, 
ш^амьіб, лщшь4г сЩам* 7. 8. Прикметники на 
ан: АгкдАна 1. 9. Рг постійно кінчиться на -т&. 10. 
Приказовий спосіб: казам4;<ГЕ 76, 4 рази. П. Форм 
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«л'кршіе 56.8 та оцФцша 3, oi^fctTH 86 не рахую за 
ознаки місцеві, бо це звичайні, 1 потім по всіх па¬ 
м’ятках широко знані форми. 

Інші ознаки мови. 12. Глухі вживаються досить 
правильно; слабі глухі опускаються тільки в деяких 
прикладах; звичайно маємо kvto 76, але один раз 
знаходимо кото 7. 13. Перед йотованою голосною ста¬ 
виться & або и; рддостлю 4, е^атьи 56, аупокднжє 5, пву- 
т&іє 8 І т. п. 14. В прикметниках панують нестягне¬ 
ні форми: вдісокгіиуг 1, цн^отангіимн 36 1 т. п. 15. 
Давальний приналежности: іші; 76, гдь «шли 76. 

Література. И. СрезШвскій: Псалтьірь безь тол- 
кованій Русскаго письма XI віка (с-ь гадальннми при¬ 
писками), див. „Свідінія и замітки" № XLII, «Сбор- 
никь» 1875 р. т. 12 ст. 38-62, тут дано короткий опис 
пам’ятки ст, 38-41 та повний текст 43-62 разом з від¬ 
повідним текстом з Толстовського псавтиря.—В. Срез- 
певскій: Древній славянскій переводі, Пеалтнри, Спб. 
1877 р, ч. І ст. 14-17,—повторений опис І. Срезиев- 
ського 1 дано характеристику редакції тексту. — И. 
Срезневскій'. Древніе памятники русскаго письма и 
язика, 1882 р. ст. 38, коротка згадка (в першім ви¬ 
данні 1861 р. згадки нема). 

3. Науки Кирила Єрусалимського. 

Lie пергаменовий рукопис на 271 лист малого роз¬ 
міру, 23,3XI9,2 cm (самого тексту 270 листів), що збері¬ 
гався в Московській Синодальній Бібліотеці під № 478, 
а тепер знаходиться в Історичнім Музеї. Рукопис дійшов 
не цілим, багатьох листів бракує. Зміст пам’ятки—на¬ 
уки св. Кирила, патріярха Єрусалимського (315-386): 
18 наук огласительних (цеб-то для тих, що бажають 
приняти християнство) та 5 тайноводственних; пере¬ 
клад з грецького на слов’янську мову зроблений був 
дуже рано, а наша пам’ятка—відпис з цього перекладу. 
На л. 2706 (останній тексту) читаємо такий запис: 
ічГ ПОЛОЗИ JAK& СЕОІЄМЖ- ^ІЮДО^Ж КОН&УАКИШ&ЛДІ 
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КНИГЬІ ЄНА» ДАЙ ІЄМ* К> % ОІТДБЛіеНИіе гр^окя:-: Н |ЛКЛ 
ежнга:-: коіктантннл- пнсакшжмж книги сиа:<: дмннж. 
Під цим підписом другий підпис, але глаголицею: 
сішн гіГ подитд(?). На останнім 271 листі ріжні записки 
пізнішою рукою. Письмо НК має дуже архаїчний ха¬ 
рактер, на 3,1 шш високе; товсте квадратове письмо 
на 3,7 mm високе; Н. Наринський твердить, що цілу 
пам’ятку писала одна рука, хоч письмо ріжнорідне І ро¬ 
бить вражіння декількох писарів1; навіть сам запис на 
л. 2706 згадує двох писарів. Пізніше в багатьох місцях 
рукопис виправлено: витерто слабе і, або попере- 
правлювано їх на о, f 1 т, п.; ці поправки виразно знати. 
Цей самий переклад наук Кирила Єрусалимського дій¬ 
шов до нас І в списку XVI-ro віку, тої ж Синодальної 
Бібліотеки JNs 7822; в XVII віці учень Єпифанія Сла- 
винецького, чернець ЄвфимШ зробив новий переклад 
з грецького цих Наук Кирилових3. 

Правопис. Буква ге уживається на початку слова 
чи складу, часто й по приголосних; ї пишеться головно 
в кінці рядка та в слові Тс або як цифра 10; s тільки 
як цифра; замість д, часто ставиться т; панує шт на 
перших 49 листах, а далі потроху появляється й ці, а 
в кінці панує воно; зам. к дуже часто ьі. 

Загальний фон мови—старо-слов’янський. Східно¬ 
слов’янських рис не багато, головніші з них такі. 
1. Поплутання юсів з чистими часте, 2. Повноголос¬ 
них форм дуже мало: сі^ікр (часто), се^ее^іниігс; може й 
кхЗкроужнА 255. 3. При сполучені з плавним глухий 
стоїть по нім, але частенько й перед ним: білка 29, 
пож&ргн 29. 4. Початкове ге- часом дає о-, напр.: осені 
1576, однн&де 41, осЕгекх 126. 5, Зміна ад- на J03- 
н&ди 816, ^оспатнн 157.1576, роздумі: t&um 846, поаоео- 
та*гн 2496. б. Рідко tj>y, с1]>ж: трЕіиувушті 356, уоуіті 
2246, Ei3EjyovEHHA 225, уюжего 96, уоужнті 2066, нддежа 
235. 7. Ad1: гадгмь 29, о&рдз&м& 29. 8. Часті форми D1 
на -кн: крдгокн 1696, «ДО ся 1756, улвкоеи 2086.9. 
G на -"к: не тдмінніук 586.1646, из д'Ьвні^Ь 1286; N3: 

1 Обрати письма, 1925 р. ст. 8 і 7. 
\ Опис його у Горського, 1859 р., II, 2 № 115 ст. 62-63. 
8 Так само, 116 ст. 63-68. 
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|оудишїН!у& 6, птиіуІї 82. 10. D’L1 токі;, сос^ч 11. Рг 
на -та постійно. 12, В закінченні Рг може відпадати 
-та, напр.: іе 276.496, так само 2606. 

Інші явища: 13. Пропуск слабих глухих частий; 
дуже часто ставиться ь зам. *. 14. Часом sy зам. о, 
напр.: ні оутуЬшлиті 270. 15. Часте м'ягке ц. 16. При- 
казовий спосіб: осаж4:т£. 17. В прикметниках 1 Імпер¬ 
фекті панують нестягнені форми. 18. Цікаві форми: цнн 
(кіи) «УТА ПЛОДИ 24, С4 L^&MH СА СІУІТДІЄТА 556. 

Старші вчені рахували НК пам’яткою молодшою; 
так, Горський 1 Невоструєв відносили її на кінець XII— 
поч, ХШ віку; І. Срезневський зве їх пам’яткою до 
1200 р.; за Срезневським 1 Волков датував НК XII ві¬ 
ком; А. Соболевський (Лекцій ст. 12) відносить їх вже 
на XI в.—поч. XII в. В теперешній час звичайно НК 
рахують пам’яткою ХІ-го віку, напр. Є. Карський, 
Н. Каринський, Н. Дурново І др. 

Література. А. Востоковь: Описаніе Рум. Муз. 
1842 р. ст. 245.—А. Горсти и Af. Невоструевь: Опи¬ 
саніе славянских*ь рукописей Московской Синодальной 
Библіотеки, М. 1859 р. II, 2 № 114 ст. 44-62, опис 
змісту, мова, уривки.—Н. Волковь: Статистическія 
свідінія, 1897 цр. ст. 84.—И. Дурново: Русскіе руко¬ 
писи XI и XII вв., „Іужн. Фил.а 1924 р. кн. IV ст. 79.— 
Я. Ріаринстш: Образцн письма, 1925 р. ст. 7 І 8,— 
Е. Дарский: Палеография, 1928 р. ст. 306 1 491. 

4. Уривки з березневої служебної Минеї. 

Переглядаючи стародруки Новгородської Софійської 
Бібліотеки, щоби забрати її для Московського Музея, 
А. Вікторов знайшов одну книжку, обгорнену в пер¬ 
гаментові листки. Листками занявся І. Срезневський. 
Коли обгортку цю бережно знято, виявилося, що на 
оправу вжито два листки чи 4 сторінки з служебної 
Минеї на березень, на 21 1 22 дні його. Листки малого 
розміру, на них дрібний т. зв. „минейний" устав ХІ-го 
віку, по 26 рядків на сторінці. Листки були дуже ви- 
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терті, так що Срезневський зміг прочитати тільки 
де-що. 

Листки безумовно Із східно-слов’янської книжки, 
про що свідчать хоча б ці риси. 1. Поплутання носових 
з чистими. 2. Зникнення слабих ь, ь 1 вокалізація їх: 
шь 16, иидя 2. 3. Єсть випадки, коли глухий стоїть 
перед плавним: оутвлріно 16, 4. Частенько маємо ре, 
а не ргь: дро 2, прід* 16. Два рази й))ж: оутирино 
16, рджаггмА 16. 5. Зазначення редукованого и через ь: 
жнтм 2, жнтмт 2. 6. М’ягке дгн&цл 2, кон&ць 2, 
отрококнцА 16. 7. АЬ1 на -ьмь\ £&ткгїмь 1. 8 Рг на ~мь: 
[АЖАІТМА 16. 9. Поплутання № з є: кошима 16, иш>- 
ркнн 16. 10. Єсть іє, але частіще t. 

І. Срезневський видрукував знайдені Листки в 
«Свідінія и замітки” LI, див. „Сборникь" т. 12 
ст. 191-195, 1875 р.; в його „Древніе памятники” по 
вид. 1882 р. ст. 38 лише згадка. В покажчику Н. Вол- 
кова: „Статистическія свідінія” 1897 р. цеї пам’ятки 
нема. 

5. Фінляндський Стихнрар. 

На початку 1869 р. проф. Гельсингфоргського уні¬ 
верситету Нордквіст прислав до Петроградської Ака¬ 
демії Наук 166 пергаменних листків та обрізків з най- 
ріжніщих пам’яток. Певне, під час війни шведи не раз 
брали по церквах пергаменові слов’янські книжки, які 
потім вживали на оправи, а також на папки для справ 
по канцеляріях; часом з цього пергаменту вирізували 
куски для заголовків на справах, витираючи написане 
на пергаменті. Так робили шведи ще в XVI-XVII віках. 
Таким способом понищено певне не мало найріжніщих 
слов’янських рукописів; багато таких рукописів згоріло 
разом зо справами шведського архиву,—знаки пожежи 
знати на багатьох листках, присланих з Фінляндії. 
Академія Наук прислані уривки передала І. Срезнев- 
ському для досліду, який 1 встановив, що тут куски з 

8 рукописів XI-XV віків, все книги церковні та ма~ 
настирські. 
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Ось серед цих пергаменових уривків знайшовся 1 
крюковий Стихирар десь чи не XI віку. Це два листки 
малого розміру, in 4*. всього 4 сторінки, по 11 рядків 
на сторінці, до цього ще й один подвійний обрізок. 
Зміст листків І обрізка: стихири на Успіння та на св. 
Андріяна й Наталії. На основі письма Срезневський 
рахує цей уривок пам’яткою десь половини ХІ-го віку, 
хоч правопис говорив йому про кінець ХІ»го віку чи 
може про початок віку ХІІ-го. 

В правопису панує щ, а шт зовсім нема. Вжи¬ 
вається іє, як звичайно. Форм з роззівом нема зовсім, 
КрІМ AHAfHAHA 3. 

Ознаки мови доводять виразно, що це пам’ятка 
східно-слов’янська. І. Носові плутаються з чистими. 
2. Редуковані а, ь вживаються дуже правильно. 3. В 
сполученні з плавним глухий ставиться перед ним: кг 

Iі *, к&ргтд 3, іїла^га 4. Один раз ре зам. руь: 
прЕд«тоиі|и. 5. Сполучення dj дає ж: знжктшвд 1, тру- 
ЖЛЮІ|ЖНАША 1, рожьиіи 2. 6. М’ягке ц: конаца 1, к*£наца 
3, дегнн^а. 7. Зникнення с в слові погоїти 1 1 вставка 
н: лндрнднА 3. 8. D1 на -ови: корови 3, господеви 3, ш- 
нови 2, цсшеьи 3, доистобн 4. 9. АЬ1 на ~шь: гаїнгмА 2, 
стрд^'гліА. 10. Рг на -ть: п^дліЄ'Га 1, днкитаса 4 1 др. 
Приказовий спосіб: сгв^'ЬтісА 1. 

Пам’ятку видав І. Срезневський в ..Св'ЬдЬнІя и 
замітки'1 .№ XLI в „Сборник'Ь1' 1875 р. т. 12 ст. 22- 
24, див. ще ст, 5 1 II3. 

1 Цифра показує сторінку листків; де сторінки не зазна¬ 
чено, там приклад з обрізка. 

а В огляді сіідао-сиоа’янськнх пам’яток ХІ-го віку я оповів 
вище на ст. 98-205провсі відомі пам'ятки; лише ось про ці пам'ятки 
не маю детальніших відомостей: 1. Служимо Л/инея на червень, 
15 листків, зберігається в Публ. Бібл. в Петрограді № І. F. п. 
JSft 36, добута від Дубровського; дні, Н. В. Волков*ь: Статистичесжія 
свйд%нія1897 р., ст. 65 Ns 228. 2. Октіїх XI в., див. арки. Амфк- 
лохій: Осамодренн'Ьйщок'ь Охгоихі XI в., 1874 р.; див. ще 6. Кар- 
ський: Палеографе*, 1928 р. ст. 74.3. Евангелія Погодина, N 11, 
Див. Н. Наринський: Образци, 1925 р. ст. 7. 
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ДОПОВНЕННЯ ДО ПАМ’ЯТОК ПІВДЕННО-СЛОВ'ЯНСЬКИХ. 

Доповнення до cm. 61: 

15. Зографські Листки. 

Пробуваючи в 1906 р. на Афоні, П. А. Лавров 
знайшов в Зографськім манастирі два пергаменові 
листки, які, здається, були обгорткою до іншого ру¬ 
копису. На жаль, Лавров не зробив тоді докладного 
опису пам’ятки, не знаємо навіть правдивого розміру 
и. В 1926 р. Лавров видав те, що мав, — фотографії 
трох сторінок (без 2-ої), відчитання їх 1 дослід про них. 

Змісту пам’ятки П. Лавров не міг встановити,— 
у всякім разі це листки не з св. Письма і не з книг 
богослужбових; здається, це уривок якогось казання. 
Знати, що це переклад з грецького, переклад часом 
злий, так що деякі місця незрозумілі. 

Письмо вицвіло, його тяжко читати, чому Лавров 
не все й відчитав. Форма літер архаїчна. Єсть а, яке 
замість А ставиться по приголосних, а на початку 
слова чи складу звичайно пишеться а; єсть ще а на 
зразок старого грецького а, у якого в середині не 
проста лінія, але вуглик вістрям додолу; також 1 л 
має часом відмінну форму в середині — замість лінії 
вузенька петля. Зовсім нема si, панує ьі, що рано по¬ 
являється в старих болгарських текстах. Надрядковий 
знак—крапка. Панує шт, а ф зовсім нема. В чоти- 
рох словах ужито s в формі а саме: З10, 
MH07IKMS Iі, ПОЛЬ^ШТН І10 1 П0ДКИ7А№!ітсД Iі. Букви 
іе зовсім нема, скрізь і. В уривку зовсім нема таких 
буков: і, ф, ф, К5, іа, g, \jГ, у. Правопис звичайний 
для старо-слов’янських пам’яток. 

Мова пам’ятки має архаїчний характер,—це якийсь 
старий болгарський діялект, але який саме, нема 
змоги встановити. 1. Носових скрізь ужито правиль¬ 
но, але кхспом'Ьнжтн 2*\ 2. Глухих %, ь уживається 
досить правильно, хоч єсть випадки зникнення їх в 
слабій позиції: много 1я 1 всі Інші цього коріня, дком 
З21, іткофитх 2і; заміна % на н часта; вокалізації глу¬ 
хих нема. 3. При сполученні з плавними глухі став- 
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ляться по них; с^адаі^и З16, мл&уднне 2ч, скр&Е'&нни 1% 4. 
Букви я> уживається нормально. 5. Редуковане и пе¬ 
ред йотованою голосною постійно зазначається через 
н: б^атиа 1т 1 др. 6. Яко південно-слов’янська риса 
єсть форма пришдти 2[3 зам. прнмдтн. 7. Сполучення 
dj>*A, tj>urr нормально. 8. Епентетичне л єсть скрізь. 
9. Зникнення д в слові о п^дзнмтБ'іг І5; здр: ь* 
елздрдтнин І2Л‘ 10. АЬ1 ніе^Ьжіниема 224. 11. Нестяг¬ 
нені форми в прикметниках 1 дієсловах. 12. Рг кінчить¬ 
ся постійно на -т*, а в і а тд>дс це -ть З30 відпало. 
13. Словник звичайний для старо-болгарських пам'я¬ 
ток Хї-го віку; єсть старі слова; бадгод-Ьтн 2і9, нееккл- 

аго 23 1 др., але взагалі тут архаїзмів не багато. 
/7. А. Лааров, що знайшов цей пам’ятник, ого¬ 

лосив його й друком: Les Feuillets du Zograph, див. 
„Revue des etudes slaves" 1926 p. т. 6 kh. 1-2 ct. 
5-23,—опис палеографічний, текст 3 сторінок, слов¬ 
ник (але без пояснень значіння слів 1 без зазначення 
форм) І фотографії трох сторінок (без ст. 2-ої оригі¬ 
налу), фотографії дуже невиразні 1 зменшені проти 
оригіналу. Опис мови пам’ятки одночасно в цім же 
журналі на ст. 24-38 дав М. Долобко: La langue des 
Feuillets du Zograph. 

16. Зографсьний кирилівський підпис 
980 p. 

В 1866 році архим. Леонид, тоді настоятель ро¬ 
сійської посольської церкви в Царгороді, пробував на 
Афоні 1 в бібліотеці Зографського манастиря знайшов 
надзвичайно цінного пергаменового акта грецькою 
мовою. Акт цей—купча: Ігумен Фома продає за 64 мо¬ 
неті якомусь ченцеві (пор. „брату нашому") Ониси- 
форові 1 його братії манастирик (чи може тільки ке¬ 
лію) з землею (докладно зазначаються межі), а при 
ньому й церківцю на честь св. Апостолів з церковни¬ 
ми книжками та посудом; усі клянуться, що, під ка¬ 
рою 3 літрів, акта не порушать. Під текстом акта 
повна дата: писав чернець 1 философ Симеон в 6 го¬ 
дин 18 серпня 6488 (— 980) року, Індикта 8. Далі 
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йдуть підписи свідків, а по них ще продовження ак¬ 
та: 23 червня в св. обителі великомученика Юрія Зо- 
графа знаходилися Ігумени нашої святої гори" 1 пе¬ 
рераховуються, хто саме був; а під цілим актом такий 
підпис кирилицею: ждкдрнє є^олшід^а: ііг^мїнї зй- 

грдфски: з* не(т)ннл; подіписл^ с(ь), Певне, це Зограф- 
ський Ігумен Макарій скріпив акт своїм підписом в 
присутності Інших ігуменів. Цілий акт з підписами 
писаний грецькою мовою, крім одного слов’янського 
підпису ігумена Макарія. 

Через те, що акт датований—18 серпня 980 р„-— 
він набірає величезне значіння, а підпис зографсько- 
го Ігумена Макарія в такім разі стає найпершим па¬ 
м’ятником кирилівського письма1. Справа тільки в 
тім, що про цей акт нема ще одної думки в науці, бо 
він справді викликає декільки поважних сумнівів. 

По-перше, маємо й другий зовсім подібний зміс¬ 
том акт (крім трох незначних дрібниць), тільки в нім 
нема кінця, що говорить про збір 23 червня свято- 
гірських Ігуменів, а з тим нема й підпису Макарія. 
Котрий з цих актів оригінал, котрий відпис—рішити 
трудно; писані акти ріжною рукою, але, як свідчить 
архм. Леонид, що відкрив ці акти, грецьке письмо в 
них зовсім одного часу. В опису актів Зографського 
манастиря, який видали В. Регель, Е. Курц та Б. 
Кораблев в додатку до „Визант. Временника" 1907 р. 
т. 13 ст. 1-3, обидва наші акти зазначаються не ори¬ 
гіналами, а копіями, а в такому разі підпис Макарія 
може стверджує правдивість („З* иетинж") пізнішого 
відпису. По-друге, на додатку про збір 23 червня 
святогірських Ігуменів зовсім нема року; тоді чи це 
не відпис з якогось зовсім Іншого акту? По-третє, 
загальний вигляд письма в підпису Макарія мало 
подібний до давнього,—її можна б віднести на XIV-й 
вік. Сумніви ці дуже важливі, чому вони й не дають 
можливости рахувати остаточно підпис Макарія за 
найдавнішу кирилівську пам’ятку, —такою позостаєть- 
ся несумнівний напис Самуїла 993 року. 

1 Зографеький канастир буї засновануй десь на самім по- 
чатіу Х-го століття, за панування Льва VII Философа (f912p.). 
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Проти цих сумнівів мало що можна поставити. 
Коли припустимо, що купчий акт складений був по 
березневому коліндарю, а збір Ігуменів зазначений по 
вересневому, тоді обидва ці акти припадуть на один 
8-й Індикт чи 980-й рік, а це вияснило б, чому в при¬ 
писці про збір Ігуменів не зазначено року, — бо він 
був той самий. Правопис підпису Макарія у всіх дріб¬ 
ницях старо-слов’янський,—проти відомої норми нічо¬ 
го не говорить. Загальне вражіння від цілого підпи¬ 
су таке, що він пізніщого часу, але поодинокі літери 
всі трапляються І вХІ-мвіці. 

Починається підпис Макарія, як звичайно, хрес¬ 
том з опущеними додолу кінцями, цеб-то як глаго- 
лицьке а. Форма и давня: н. Два рази К написано 
так, що між о та у над ним єсть простір. Форма з 
один раз дуже нагадує z. Знати, що Ігумен Макарій був 
стареньким, бо підписав нерівно, — це зразок, так би 
сказати, давнього скорописного актового письма, Йор¬ 
дан Іванов в слові щтинл вбачає глаголицьке т,— 
це т на зломі акта 1 його в знимку знати дуже неясно. 

В мові звертає на себе увагу форма Nl AUicAjrtie,— 
звичайна у південних слов’ян форма на -ге, а не на 
-ій\ але такої форми в пам’ятках ХІ-го віку я не стрі¬ 
чав, хоч вона мусить бути дуже давньою. В слові 
є^одднд^іі відпало початкове п\ а (а не о) по м тут 
звичайна в XI в. форма; кінцеве г. також не рідке в 
XI в., пор. Македонський Кирилівський Листок. Сло¬ 
ва нггинж та подгпнсд^х зберігають давній правопис. 
Ще Ягіч в Prolegomena до видання в 1879 р. 

Зографської Євангелії на ст. XXI писав про підпис 
Макарія, що він формою письма відноситься до XIV 
віку, коли справді жив ігумен Макарій. Болгарський 
вчений Й. Іванов докладно занявся підписом Макарія 
1 силиться довести, що цей підпис дійсно 980 р., а в 
актах в Карейськім афонськім манастирі під 980 р. 
єсть дійсно ім’я Макарія. 

На жаль, цікаве питання про цей пам’ятник, що 
зберігається в актах Зографського манастнря, так 
остаточно й не порішене. 

Літературі. Архим, Леопидь: Историческое обо- 
зрініе Аеонскихь славянскихь обителей, „Херсон. Еп. 

14 
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Від " 1867 р. ст. 16-17.—О. Бодяпскій: Акгь Зограф- 
скаго монастиря на Аеоні 980-981 года, „Чтенія" 
1873 р. кн. 1 ст. 1-10,—тут видрукувано самий акт 
по-грецьки 1 в російськім перекладі, а також з оби~ 
двох актів видав знимки, які получив від архм. Лео- 
нида.—у. Jagic: Зографское Евангеліе, 1879 р. ст. 
XXI.—Actes de 1'Athos, Спб, 1907 р. ст. 1-3, дода¬ 
ток до „Визант. Бремен/' т. 13, — цілий грецький 
текст 1 література. — Й о р д. Йванові»,,, Б'ьлгарски 
Старини", ст. 10-20,1908р.™П. А. Лавровь: Палеогра- 
фическое обозрініе кирилловскаго письма, Спб. 1915 р. 
ст. 26, а на ст. 27 добрий знимок підпису Макарія з 
Севастьянівського збору. — Б. Цоневь: История на 
б*ьлгар. езикі», 1919 р., ст. 181. 

17. ІверськнЙ глаголицьннй підпис 982 р. 

Архимандрит Порфирій Успенський, підчас своєї 
відомої подорожи на Афон в 1845-1846 р., знайшов в 
Іверськім афонськім манастирі надзвичайно цінний 
акт 982 року з глаголицьким підписом, — це договір 
на манастирську землю фундатора Іверського мана- 
стиря Івана Івера з мешканцями сусіднього міста 
Ериссо, де в той час жили вже болгари 1 який тоді 
був підлеглий болгарам. Договір складено в манасти¬ 
рі Івана Івера, а писав його солунський нотар Мико¬ 
ла в 6490 (= 982) році; за мешканців міста Ериссо 
акт підписав їхній священник Григор,—підписав гла- 
голицькими буквами, 1 в цім велика цінність цього 
акту,—це найперший датований глаголицький пам’ят¬ 
ник. Під грамотою долі й зверху багато підписів; під¬ 
пис о. Григора знаходиться зверху, в 2-м рядку. Гра¬ 
мота на пергамені, розміром в 50,5X95,5 cm (доліш¬ 
ній край значно вузчий). 

Бувши на АфонІ, П. Севастьянов зробив аж сім 
знимків з цього акту 1 передав їх І. Срезневському 
для дослідження. Але висновки були не на користь 
цеї грамоти. „Я стара лея,—пише Срезневський—под- 
мітить в-ь ней каждую малійшую черточку, сличалт» 
для зтого всі семь снимковь грамотьі, и на свой 
снимокь перенял'ь все, что можно бьгло увидіть". І 
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ніякого напису Срезневський не знайшов! Але все 
таки в першім рядку знати дві глаголицьких букві, 
так само 1 в другім Срезневський прочитав Гр,..г чи 
Ги..л, писане по-глаголицькому; а коли так, то вели¬ 
ке значіння пам’ятки таки залишається. 

На жаль, виникає новий сумнів: коли саме пи¬ 
сано в цім акті глаголицею? „ Присматриваясь внима- 
тельно ко всей написи — росповідає Срезневський,— 
видим* букви Греческія в* тіх* містах*, гді ищем* 
слідов* глаголических* букв*, и между ними ясно 
А, так* что невольно приходить на мьісль: не напи¬ 
сань! ли глаголическія буквн на греческих*, слід, 
послі них*?" Остаточний висновок Срезневського був 
такий, що треба дослідити самий оригінал, а в разі 
потреби —навіть химичним способом; до того ж часу 
твердити щось певне про акт 982 р. нема можности. 

Йдучи на зустріч цим бажанням, архим. Леонид 
в 1869 р. під заклад 25 турецьких лір випозичив акт 
982 р. від манастирської влади І передав Срезнев- 
ському для досліду. Трохи пізніше, в листі до о. Лео- 
нида Срезневський писав про свою працю над грамо¬ 
тою 982 р., що „загадочное місто глаголическое изу- 
чено внимательно. Пока могу сказать навірно толь- 
ко одно: под* глаголической сигмой ніт* и не бьшо 
греческой сигмьі, слідовательно, заподозрівать в* 
втом* отношеніи ея (грамоти) древность ніт* ника- 
кой возможности"1. Так справа й лишилася остаточ¬ 
но не вирішеною. Акт вернули до бібліотеки Іверсько- 
го манастиря. 

В цій грамоті серед підписів зверху єсть декільки 
слов’янських слів, написаних грецькими буквами, 
напр.: ст^онмнроу, кдддкоу; G* від слов’янського д^ко 
передано дєдткоу, тут цікаво, що іь зазначено грець¬ 
ким т \ в слові ршгкдкннд (= рікакннд) видно носову 
вимову ж. 

Література. Архим. Порфирій: Указатель актов*, 
хранящихся в* обители св. горн Авонской, „ЖМНПр" 
1847 р., липень, ч. 56 ст. 41-56. — П. Шафарит: 

1 Лист видрукуваний в .Записки Имп. Русск, Археол. 
Общ.* т. І ст. 200. 
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Взгляд-ь, 1855 р. ст. ЗВ.—Втторовь: Посліднее мні- 
ніе ЦІафарика о глаголиці, «Літописи» 1859 р. т. II 
ст. 88, 99. — //. Сртншкій: Глаголическія букви на 
Иверской грамоті 982 года, „Извістія" 1861 р. т. X 
ст. 78-80.—Й ого ж: Древиїе глаголичеекіе памят- 
ники, 1866 р., передруковано сказане в 1861 р. І до¬ 
дано знимок з фотографії П. Севастьянова. — О. Бо- 
дянскій:Ккгь Зографскаго монастиря, „Чтенія1' 1873 р. 
кн.. 1 ст. 8-9, вірить в правдивість глаголицького 
підпису.—Йордань Йванові»: Бглгарски стари¬ 
ни изь Македония, Софія, 1908 р. ст. 21-23, тільки 
за Срезневським.—П. А. Лаврові: Палеографическое 
обозрініе кирилловскаго письма, Спб. 1915 р., на ст. 
13 знимок № 7, на нім загадкове місце з акту 982 р. 

Доповнення до ст, 75: 

Abecenarium Bulgaricum. 

Фрейзингенські Уривки, звичайно, не єсть єдиний 
пам'ятник слов’янського письма латинкою. В Париж- 
ській Королівській Бібліотеці під № 2340 зберігається 
вкладена до латинського рукопису X в. пергаменова 
картка ХІ-го віку, а на ній уміщено, під заголовком 
Abecenarium Bulgaricum, глаголицьку азбуку з 31 
букви, а під кожною з них подано їх слов’янську на¬ 
зву латинською готикою. Напочатку пам’ятку відноси¬ 
ли до 850-950 р„ але така давність не підтвердила¬ 
ся,—тепер її рахують пам’яткою XI в., коли не по¬ 
чатку віку XI 1-го. Пам’ятка ця, здається, пропала з 
Парижсько! Бібліотеки. Цінна сама назва це! пам'ят¬ 
ки, бо вона говорить, що в XI в. глаголицю звали 
азбукою болгарською. 

Ось зміст написів над глаголицькими літерами; 
поруч латинського оригіналу даю й слов’янську назву: 
as“43l‘j л-і ЬосоЬькЙйіі, к7 vedde-bi’A'ti к7 gligoli-глл- 
голи„ r7 dobro-Aos^o, д7 hiest-ктА, f7 gluete^HKfTi, ж, 
2е11о-£Флш7 s1 zemla-ЗЕ/ллггц 3^ ise-їжЕ, ї7 Isel-иже-, н7 
сйсо-кдко, к7 Ibddie-AWAiV, л7 mustlіte-лшсл ите7 м7 nas- 
НАШ&, н7 оп-он*, о, росоі-покон7 п7 гесьрьци7 p7 cslouo- 
саоіо7 е7 tordo-твсрдо^ т7 Мс-нк*7 і (а треба б оукг)7 fort- 
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фї&т*-, ре(се?)-і4цц-,5агаие-ч^ї/ц у, sa-шд* иц 
hi 6 г- £fb0% peller-ffX> X, hiet-WTb-, 'k, iusz-wti, W, hie- 
\шп №; дві останні назви стоять не над тими буква¬ 
ми, над якими повинні б стояти, а де показує, що 
автором АВ був скорі не слов’янин. 
Ще в 1879 р. В. Ягіч висловив здогад, що ця 

пам’ятка, судячи по мові написів, повстала на хор¬ 
ватській землі («Archiv» IV.311). Так само й В. Вон- 
драк твердить, що АВ написаний на сербохорватській 
території, а це знати з тих наголосів, що поставлені 
над латинськими назвами (пор. такі наголоси у Фрей- 
зингенських Уривках). Хорватською зве цю пам'ятку 
й Б. Цонев, бо тут п> названо hiet, а це іе говорить 
за хорватську вимову. Звичайно, якогось лінгвістич¬ 
ного значіння пам’ятка не має, але вона цікава* на 
ряду з Фр. Уривками, своїм способом писати слов’ян^ 
ські слова латинкою. 

Література. П. Прейсг: О глагольской пиеьмен- 
ности, „ЖМНПр" 1843 р. ч. 37 ст. 198-199. — >/. 
Срезневскій: Древнія письмена славянскія, „ЖМНПр" 
1848 р. т. 59 ст. 53. — В. Григоровича: О древней 
письменносте Славянь, „ЖМНПр" 1852 р. ч. 73 ст. 
160.—П. Шафарикь: Вз глядь на древность и судь- 
бу глагольской письменносте, „ЖМНПр" 1855 р. ч. 
87 ст. 38-39, 52.— И. Ягичг: Глаголическое письмо, 
1911 р„ ст. 135-136. — К. ReSetar: Zum altesten 
slavischen. Alphabet, „Archiv" 1914 p. ст. 62-67.—V. 
Vondr^k: O puvodu Kijevsk^ch Lis tit, 1904 p. ст. 
28.—Б. Цоневь: История на бьлгарский езикь, 1919 р. 
ст. Ш, 394. 



ЧАСТИНА ДРУГА: 

Альбом знимків з пам’яток 
Х-ХІ віків. 

Уважаючи, що жадним друком не передати ста¬ 
ро-слов’янської пам’ятки так, як вона єсть в оригіна¬ 
лі, подаю тут Альбом знимків з пам’яток Х-ХІ віків,— 
тільки фотографії (але пор. вище ст. 17-18) дадуть 
змогу переконатися й дослідити, які саме були засоби у 
стародавніх писарів для занесення своїх слів на пер¬ 
гамен 1 для зазначення того чи іншого відтінку сво¬ 
єї вимови. Вивчення лінгвістичне якої будь пам’ятки 
старо-слов’янської мови постійно тісно зв’язане з вив¬ 
ченням палеографічним, а тому вважаю, що наші ста¬ 
ро-слов’янські хрестоматії власне мусять бути альбо¬ 
мами знимків з давніх рукописів. Роблю в цім відно¬ 
шенні першу спробу в нашій науковій літературі, роб¬ 
лю в переконанні, що тільки з альбому знимків сту¬ 
дент чи читач може получити правдивий образ стану 
старо-слов’янської мови Х-ХІ віків зо всіма її найріжні- 
щими правописними засобами. 

Побіч зо знимком подаю старо-слов’янський ури¬ 
вок—коли він глаголицький або мало читкий кири¬ 
лівський—також 1 друком, передаючи по можливості 
все так, як бачимо на знимкові; роблю це тільки для 
тих, кому тяжко читати відразу з фотографій. Малі 
технічні засоби друкарні, де друкувалася моя праця, 
не дали мені змоги подати кирилівську транскрипцію 
зовсім так, як би хотілося. 

Транскрибуючи глаголицькі пам’ятки, я зробив 
деякі відступлення від загально принятого в нас зви¬ 
чаю. Здавна, особливо з праць В. Ягіча міцно втер¬ 
лася звичка глаголицьке д передавати через кири- 
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лївське 4. Я не рахую цеї звички раціональною вже 
хоча б через одне те, що глаголицькому а відповіда¬ 
ють етимологічно два звуки, •к та га (а), які мають в 
кирилиці ріжну писану форму; на мій погляд, не ма¬ 
ємо ніякого права глаголицьке дко транскрибувати 
на кирилівське 'Бко, коли для того Існує відповідніща 
писана форма гано. Для всіх тих слов’ян, для котрих 
га та * *Ь не однакові вимовою звуки, для всіх них фор¬ 
ма гЬко зам. гано буде зовсім чужою та штучною *. На¬ 
ші східно-слов’янські предки Х-ХІ віків, списуючи з 
глаголицьких оригіналів, часом дуже добре вправля- 
лися з глаголицьким а, передаючи його то через 
то через м, згідно з своєю живою вимовою; правда, 
частенько тут, особливо в словах їм мало відомих, во¬ 
ни й плуталися, бо не знали, як правдиво їх вимов¬ 
ляти (прикладів на це вище подав я досить), 1 власне 
їхні помилки можуть служити нам дороговказом в спра¬ 
ві глагол ицької транскрипції. Глаголицькі кмжкг, 
лшіохдише, шш&нинг, еадше, иддаіш, камднї, прмо 
1 т. п. в Марийській Євангелії Ягіч транскрибує 
Kbctm, мгнокг&ншс, салатниця, е'Ьаше, ндігаіш, калшп, 
ПД'&МО, а це спричинилося до того, що їх 1 подібні 
слова у східних слов’ян читають з цим іь, цеб-то бє- 
аше 1 т. д., а це вже веде до наукового баламутства , 
бо ж так цих форм в Х-ХІ віках у південних слов ян, 
зосібна у болгар, ніхто не читав, І чи не мудріщими 
були ті східно-слов’янські писарі XI-го віку, напр. хо¬ 
ча б діякон Григорій, а особливо дяк Іван, які ці 
слова транскрибували так, як вимовляли: кашкя* мгно- 
жаніш, сдлід|гаііннг* сгадіш,, идгадше* кдмганз* п^гамо 1 т. п? 

1 Н. Ulaszyn, напр., а своїй Граматиці 1928 р. ст. Ш 
попереджає, що така rk треба читати аа И; але чи студент до¬ 
бре орієнтується в цім? Чи не ліпше було передати впрост че¬ 

рез гако? , . 
* Серед слов'янських І неслов’янеьких сповісти в тепе‘ 

рішній час міцно панує вимова К як є; це вимова російська, 
яку поширили серед учених росіяяе. Наукові давні не 
л.ютв « те. щоби в пам’ятках, скажемо. XI віку 
в’яаиово як в; на мій погляд, це * треба «тата вгідяо з жи- 
вою вимовою того чи іншого слов’янського народу, ЩО буде 
більше відповідати дійсній викові ^ в XI віці, ніж вимова йо¬ 

го як в. 
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І справедливо твердить А. Шахматов, що „діаконь 
Григорій несомнінно произноеил'ь «*£оу'“. В. Вон- 
драк в „Glagdita Clozuv" передає глаголицьке дос- 
тодиоу через доггойноу .106, хоч по-сербському й те¬ 
пер досто}ан. Передаючи осдцдннд з Київ. Фрагмен¬ 
тів через окФц'Ьни'Ь, Ягіч тільки затемнює, скажемо, 
українцеві прочитати це слово так, щоби відразу зро¬ 
зуміти його значіння: обіцяння. Думаю, що вже цих 
прикладів вистарчить, щоби довести, що наша звич¬ 
ка транскрибувати глаголицьке д через одне ГЬ не 
раціональна, бо ж з ^ у нас постійно зв’язана певна 
окреслена вимова. 

Думаю, що найбільше науковим буде позоставити 
глаголицьке д не транскрибованим, що’би не внести 
якоїсь суб’єктивности в його транскрипцію через Ж чи 
и. Єсть випадки, коли транскрипція д чи то через 4г, 

чи через и не легка, заплутана, часом остаточно не 
вирішена, а тому позоставити тут д буде чи не най¬ 
більше відповідним, Зоставляючи глаголицьке д не 
транскрибованим, я даю тим самим кожному читати 
це д згідно з своєю живою вимовою І тим самим 
звертаю на це пильніщу увагу читача. Заводячи д до 
кирилиці, я не вводжу до неї зовсім нового значка, 
бо ж деякі кирилівські пам’ятки, напр. Савина Кни¬ 
га, добре знають його, правда, в Іншім значінні3. 

Замість кирилівської ї Ягіч постійно уживає t; 
я скрізь позоставляю ї, уважаючи неможливим уводи¬ 
ти до кирилиці нову букву на місце відповідної й до¬ 
брої віковічної ч. 

1 Граматки* Лескяна, переклад 1890 р. ст. 164. 
1 Але т*к, де ноеояі зникли, надр, у вхідних слоя’ян, 

А Спаяної Киги читали як неб-то наближували до вимови 
гл яголмць кого Д. 



Alphab. graecuin c to at і cum cum • cum 

1. Азбуки: грецька, кирилівська, гйаголицька кругла (болгарська) 
І глаголицька вуглувата (хорватська); цифра коло букви визначає 

числове її значіння, а латинська літера — її значіння звукове. 
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3. Грецька, глаголицьна й нирилівсьна азбуки. Табл. II. 
з латинською транскрипцією зліва, В 2-м рядку вміщено глаго- 
лицько письмо з Київських Листків, Євангелій Зографськоі, Ма- 
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4. Грецька, глагодицька й кирилівська азбуки. Табл. Ill 

бу.вГї??^!0 Prn^y ™ 3 Життя Ко«ДР^*ї на табл. 2-й Оуква * s грамоти бана Кулина 1189 р. В 4-м рядку грецьке 
унціїльке письмо, головно а Хоривськоі Євангелії 967 J та а 
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Зографсьна Євангелія, л. ІЗІ. 
Євангелія від Луки І 1—5. 
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НГЕІ fcKOHH ГДЛІОБНДЬЦИ* 

f моугхі СЛОБЕСИ* ?ЗКО 

ЛИСА ї ДІЬНД yoaubuiw f 

enpZKd ПО RC дуЯ1 Б* ЇСТИ 

нж по рАдоу* псатн tera- 

СЛ4БХНХЇ ТЕофиЛЕ- Д4 р4 

ЗОуЛІАЕШН* 6 НИ^Х ЖЕ ІМОу 

ЧИЛЯСА ССИ СЛОКЕСЕр- 

ОуТКрЯЖДЕМБІ* ВХІГТЯ 

fix ДЬНИ їрОД4 ЦрА- ЇЮДЕІСКЛ- 

(їЕрЕІ ЕТЕрХ (ЛІЕНЕЛІІі ЗДррИд)- 

■ 
це 
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*/ uYf 

'М /І,л 
длй 

*/й'*ІМТ4'ІЙЛ8*№^3• О^ІЛ. И^'ЧА'З 

ф*«.41 5» 5» Ь-f- ЄЄ rg <«.<& dfc > ^ 

xS**>- b$*btr*fcSр4^|&9ЯйРЗГ», ‘■у’^»' «П> З^дч Лі ).. 

,%i-«»wwiwd*a3^ . joj а«о^^-ь 

««S’М !*e?.ДО-У^г» «деь 3-ад .KY' ,3 І 
к т 

4J* + f*A3<0®«>e * ЛІ ОП^Г7-Л Gy-gr. VJ О., , 

f' 3'іеф#Ь» ш^<{о WPS» 
“ ~ \ ' 
Vf3lWd'b 5з 111 

^ ^:.і r»S* UI^, А . 4ЬШ±во*А;гЬ-У 

:V А *1 ?* ^ U?«£ ;, Ч ^ ; 7 r^f» <{; %'* „-$*;> 

*■^3 ^ * *$? -»- ки « 3- ? о if, 3 ф< *<t *** 3 Ui«t • 

-V З <№ -№^flШ че Л"*£ і-к =PeS 

‘V.VflS* ^ • ©«Ак^тТ-д «V/"0 <VVS-sh <V, а я ед 

М1 Р А Н w Q/*<: tfb ЗД" V> *^?а ^ ^ «р~ 

^v» t>У £ a-f В A °SE? Bv* Я toЙ U.I с£ * ф<л><ьза- 

'і-п -4АІ°4' «Л» п Ш г£ *\Я^>3 <*» & 4$ 55 °у* « 

е>"-’4 -а <5° В<л» -З <П> ^ « З яа* ^ 

^ • <3 і» S У'і «в 4- 4- 3-4° 4"<л> 3 Ш«£-^|, 

&* З в «л r^ *±* ь ІК ' <5£*і> 4 4- £«:&£ 
^ОогЧ .'іо* <=% «О1 <Л>3 Ї?ЯРЗШЗ- 

'^•ЯЛ^е^вд^ . ;зА/’З-Д * ЯЙ*^А. 

13. Зографська Євангелія, л. 296. 
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Зографська Євангелія, л. 296. 

Євангелія від Матвія XIII 1—9. 

(8х тхждс а ні» ішь 
дх НС ІЗ доліоу едддаше) 

При ЛІОрИ- І CXGXpdtIJACA КХ НЕ 

<НОу народи А4НОЗН* І ДКО КЯ 
ЛДЗ& RZ кораки САДЕ* ї БСЬ 

народх на мол\ориі стодші* 
ї гаа Іліх ашого* притхма 
ЛШ ГЛА* СЕ Ї3ИДЕ СДІАҐ 

Ad едетх* сді^штішоу- 

ока суко падошА при пжтн* 

ї ПрНДОІІІА ПТНЦА НБСКХІІЛ* 

ї гюзокаїіА д* дроугад же 

падошА на калшшіух* 

ДКО НЕ ІЛІДША ЗЕД1ЛА ЛІНО 

ГХІ* І 4КНЕ ПрОЗАКОША* 

ЗаГіс не шдше глжбИнжі 

ЗЕЛиД* СЛХНЬЦІО БКСИДБХ 

ШІО ПрИСБАДЖ* занс НЕ їа\д 
у ж корени Д f ИСХ^ОША* а дроу 

гад па до ш а кх трхниі* 

ї БЬЗНДЕ ТрХННЕ ї пода 

би є* дроугаа же падошд на 
Зеаий доБрд* І даауж 

плодиґ ОБО СИТО* ОКО ШЕ 

СТЬДЕСАТХ* ОКО Ні* ‘І ЛАД 

(іди оушн слхішати да слхі 

ШНТИ-) 



к**& а <етя»<«саа • <*u з-мм&ь^і *v»^e 

<№^ч/»«а*ьі>ротора 

і 
••• 

чр.ц* 

Г ^ ша w«ewчл jw • 

^ь*'ЧЛ4,деф*^9&ч&^*ЗД4Ч$«^ЗФ 
' 

W «- £ V/ Сс/ -1?4JVSfe A •* 4>5*f «І ’l* • 

*v/v> ча-г® «$fc. wjm* v> иц «к jf<a4ro &Ф fo 5» ^?r<£ 

Я^ИЙЕ * Av*г*ЛЯьЬ»&<&С№і 

1 • ., ■ і ' ? 
<5? ^ S *'•* »• • >*' В» Л^**і fc feffW “ffuA< 1 w ЧІ* ■"<,* 

Ч&' <*g* > * * *b*VW«^ -i^Jar^ *;*e* 
.‘V’ -t -fit ІИЧУ^-МЧ* «У! 

■ 

f «ГЬоЯ^-у...-» 0. чтГ-Я *** ЧЛ 3fa0K8r «V 

де<& і~йяз.чр$.<* ^ * «я*а<& ,Д^чг 
■‘Г4; 

В.^я»-‘ яя^Лй^л «&Є«>»:і З-«?«*’-* - 

JLV. Jp -rF-f- ЬЗ rfVf} 4** ¥*»$ r7S&<*4 Сфнгр^ь b-<l | 

’ #«*-.?,£. *«*# **>«36 ^ - **a f: «#>#5*' ** 

°s*’ ^ *ан ^s 

14. Зографська Євангелія, n. 1476. 
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Зографсьна Євангелія, л. 1476. 

Євангелія від Луки V 24—ЗО. 

(іІХ ДД оукд 

ете дко вдасть гаїатх снх 
тїскхі* на з'їлш отхпоу) 
штати rpAjfxr рЕ'іЕ же осла 
ІіЛЕНОуліОу* ТЕІІА Г Л ІЛч КХ 

стани- ї ехзхлиі ложе 
ТБОС- ї ндн БХ ДОЛІХ твої* 

і акьЕ кхстд прддх індій* 

ккзьмх на мели, же лежа 
ашЕ їде вх додіх свої- 
слав а їїа* ї оуждех приїж 
кса- ї славадар; на- 
ї н спахни ш ас а страуоліь 
гаїжіиті- дко внддуодіх 
днкхиа дьньсь- ї по сн^я 
ЇЗ«ДЕ- f оузьрд ДШТДрД* 

ідіенеліь ліу+шж* сада 
шть на ліьздьницн* ї рЕЧЕ 
Елюу їди по лінд- І оста 
Б h БСД БХСТДБХ Б Б СДА 

ДХ ЕГО ІДЕ- І ЕХТБОріІ ЧрД 

Ж ДЕН І. Е ВЕЛИКО- ЛЕУ'ІЇІІІ 

ЕЛЮу* КХ ДОДІОу СЕОЕЛІЬ* 

ї кд народх луногх дштарь 

ї ИНДр ЇЖЕ ВАЛ^/Е ЕХ 1111 

ДІЬ КЬЗЛЕЖАШТЕ- f pliHX 

(таар кяннжіїннци і фа 
ріІСАІ*| 

18. 



• 9VH>3-*±i«$ ^£2<геья » * 

ЧРЖГїМї . tgJ^g^8PVjieiAS^ 

£W°SI ^! ’3 *5?<*Я ' <5» ^1 ЧР^огРойЧ#*^^^ ;| 

15. Зографська Євангелія, л. 225. 



Зографська Євангелія, л. 225. 

Євангелія від Іоана І 1—5, 

щмтм 
е сотії їсмм 

Гекони- БДДІШ 
СЛОВО* ї СЛОВО 

КДАШЕ ОТ X КД* І КХ БД 

ДІІІЕ СЛОВО* СЕ БД ІЕКО 

111! ОТХ БЛ* БЬСД ТД 

ЛІЬ БХІША- ї UEIK НЕ 

ГО ННЧЬТО ЖЕ НЕ бхістх* 

ЕЖЕ БХІСТХ* БХ ТОЛУЬ ЖИ 

ROTX КД* І ЖНБОТХ КД СБД 

ТХ ЧЇЇОЛУХ- ї СБДТХ БХ ТХ 

(ДУД СБЬТНТХСд)- 



If it*n4{*T*ft# 

't Т’Я.ПЛ'Рї.-А ПАА% \U(ibWffkntH 

С(СЖГ%‘їЛі¥ш№н*>Г''ІЛЄІ/клНЄО 

ҐА*Гк ,"ГКЛ ЛЛ iti СЛЛ f »ГА. ллн^с Н *Г НІ" 

стсгіплнпо*гАгілфо&.ггя<'&‘*тг(р?о 
К В Н к V Д П Л ор, 4 а f> А Т %•- 4 fj£ Є N4 

^ огл* сжг г (Кед Offfam 
г РАЧ е мьне’лг&іип,' слкі шат* s Глв 
go НХРА П^ГГ’кі'НЛЛОД'ігГЕ.О!) ATS 

ВЬ'ГГ2Ш-«^г ■^•'7VA &ЧуГЛА ЄН ’ і ги* 
А],?І/ШН ГД2І ЦМ Л СЛРШІ к Г2 - 

'f^A, <v А^У 
SO'nS-SS HHfrefcZirrAnffZriAОуШ- 
VkYLHHiray^te&wc ru йум g ks<| 
AAsyKWjf’AUJ f *НЖ^й& rr? LHrA і 

•шум Z1 ШАЬХЖ^Л 1{?Ґ!їИД rr^Nf 

Wioy% I^Aj!& >8 (ГS?'W®^A* А 

Я^МЦгадаг Ш’Т'ЯМВАІ і1® '0ff« 

ли ^ЇШГ ff Ilfр£іШ$Аг£Х,¥J'I*3 
ш 

16. Саввина Книга, л 495. 



і{ІЇН 0• РАЖ ЦІешоу- Ні 1Щ0 СТО Н 
Н 2 fCT% г'Ж н Ц1ЄДАСН шоу а Н)£Н 
>P%Bii&’Zpno%HAimHC%H fe flf НЦМ 
ТЗЛЗ2ДД НАМ З • г7ж О Н/yS* Ш(С2НН 

W Is і ip t Ж. (HffaAAfVf СЯ* Ці tO С ЯЛ3 у • 

ПО Є ЇЛА 2 Г гнімо YJAD цур ягА CjnrkHH 

W*mkfwyr7i>'mfii нжн.-д- n*w «■ 
кв^вгтд МщАт^члсоо кіш /б l. 

KW(8yf UJH'TfcnAiXttin/egf'A.e етс ЇНА 

f^&QP'H/il'SllfH3r4Ir%Tf СИґ’ґГї^а.ЦН 

СЛО&І) MS НІ Ці:A K'f\’Z0гРйОК*В МОі-Я 

£ о Аїр. VATt^IA 1 hl7C%Z F ЩІГ4 ПІ Н f у 

VHН/.Н VН М#ДГаддД/*0КОЛЕС І ні’, ■ 

НГЛ7АГЛ М 0 у Щ нн^ет ЗЩД toy голії 
п^4 н н пу нд./ т» %*Аягіш д ЬгЖ f r f 
If V ИД, Н .Й4І шу ■« (ІЕ^АЦІ ЬСАПЩеМЬ. 

/СЦ А Ці W млу ІЩродцувіч&А ПАН ГД* 

£ яЯЖз Н Н £№ 2^И тікЩЩ№Л Хіті 

TyyZ'Hgz ^АЦіїинсА £ З^*42 

17. Оаввина Книга, л. 50. 



/ З Л4 гЖАНт гМВДК-ми< 

-j ,тч M,«f' - • -SVN* 

.тш 
WtifiMT!wifi Л "ffj? 7**£А ЙЩ£ 

ПЛНр&С-О 1Л •£ 7 V? 
^і«уДІ* 11 .1? ^ 

f Vf ГА Л >| 

БЗДАТДШ# /'&^А^МН/*чЧ' 

ЛЛ£*£ХЗСН£$ТііГ St'VhH'P htfXTgtfM f? Я *р% 
* " /./ *v<V^w>;; 

ftt, ЯА IJIf 7ҐГ<? ПА Ni-i7<? ГЛ т^ИҐРІ ■ ГМ 

mjw^av^ пт’VHfiftsKffcw л та, '■ 

'тоун слоугл Tin OlB&fy crTr’Z'dAMJ Е *?* 

ч’опдН'^ч’л о/Ж-Н,гтх,п 

ч,еггг2іоцк/ьігтн кщійлп* і н є,г?ял,% 
ФНС&‘ЯУ^ОрСІГ*о'чсгПСНПЛ&-<ігР'ЯГС 

уі/НТІПCfA-nhff Горлуипри/ %тіагу р 
ПЖСНІ^-СЧЄПР6ГЛ‘АК'НУІПЛ&'Т&0Є-П Є:* . 
,2,£Ж (•'ГЛАГХ P%NjFcf-ripPfAA К НА 2 я 

пл ТСА1П0 ОСЛА R'A Щ Н'А 0ЩТЯІ Сі'Ьд 

-А і М 2 шлчехгйл ї:+гшцл%B^tlrPt 

О Uu...? —А — '. Чіп* 
t # НННГЛуСХЛ ГПЛ2ГЛАСКПОУ 0Т; 

Щкіїпнс vfHfiw#** mwton&i 
■вЕ ----- ■ ■ f і ■■: у, 
Ж'' ; . • у, 4-5 і 

^ т Г . . v%‘l Я > Я- 1 

18. Савзина Цинга, л. 1276. 



/І .- ># I 

№ Н"ч*.*і,я*лнЛ,щ gg 

•Ljj.Сд H ^ ***«*лр f/й 2 rtffomm. 

*Дл* ♦T****2’' ****** **y:" ** *fiu , 

f ;i'i>fg^TiTtHt’VZ' ' 

nf »У'ГЛЇГШНТ>ЇЧИ№Т70^/'Н4|М 

(ПЖГГНіуї ГД4Г4 {T'0'TphCrrnri * 

ltf °y VJtri*1H іПрїгЛМІт "TSH 

П/Ь тГЛ£(>МЯИз4г4ГДН#0уГДҐН 
- ' ■ Д ♦ N14 #Ж/ 812 £^ ЇГГІЯАП» 

і '"кр^СЛ,^ %ГІН4іі n.l&fr’f -/^2^2.11}H 

nr^‘ ■ 

19. Саввина Книга, л. 1426. 



evj**,.**.•'*’ *-- * ’-*« 
® . __ • *. evd -w’ J фА^ЧЯМ- «N Asflk W» -< 

> r* ®T* . ft -о 
'* A_. .,...‘^1 mw nil. «м>Г)МЛ j'l> 

cV.» *: 
>*i* v« r 

__ fr^N-V1"?* V- 

^'Ь .*3 ■&■'■' 

:г-.* . ft v*1 !'’>*' 'JTtff>Я A*I- W'i s?S^- • 

."••*> A* j»4»5 Я w>-8 гргГлч» /ї' • • 
V * 

4 ' * & 

I 

f *’'!ІЇО*’*р pHt» tv “wr» weft ««oh- »* 
*&- *& ** ■ »«'**“ H?” * %eS, ^ r**~*-- 

*%* ^ 
a^V-l- по» лГ'Ь Qnr>W* 

^JTaWV + *«& ««•■* 
У ,.., . 3c s> «•*!» -*2 6*%’ ,.щ £, ¥A.* . 

'Sbr*. фїкА* * в«—»*»*** №sefc* 
^ <§ ,*Кї» «■** V •'•**'_ 

р'і ^пвав.рдйгб 9°ЛАз^ ® ®+ 
qy oft І << РЗвГОй*eD<,f В ,0* * 

crtj“fi^“es5 ^ Д;»:><№.:* 
^рой сї^л* ^ з,р£ч Ч: *' А>я<и>«Аї*"в ‘Ар****** 

-V'.Wfl ?ЛГЗ^«*>»« e,V*-&*мдо£»в »>«Ь »£ 
t Vi fv*T * Qm>3 <Ьаоїхр иь g, і4,*вол« і 

^Л^оов»їЬА»»0іли»3>€ РЛЬ'-Ї^З5^ да-.мов 

-т’-нь ?ій» 4*а '^Зв.^а^ <А»нва0*ь» VjhoeAg 

фЯфг*. * г&>5> «ЯЬ f 10ГОЗ:РО|ГФ Р4* * 

ГifrfhfrvQzi'■.•*■' s\*A^A** >/yw&c 
•&*Л*ЯЗе’Х9 tf.-te в»в je,:.ff.<u" 

ti W*в о» e«u*«в * Ф*** W Vi ООАЛ,^ 1J. Л 

(^г|»'У9 hft '’ййїіовввіїй^ 

• ?»«wa«^Aсюгрввв^^°^‘f * 
rfglfUi.ytfbO^» UD»8A>»r %>-&/& 

Q75 f N h н “1 'І й 4 Nf M - K n ' r* І N % *f A* ft 1 ( 

/ .A.HTV.. ^*f ^ «m Г т VH * у *Л ■ V 

20. Ассеманова Євангелія, л. 1416. 
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Ассеманова Євангелія, л. 1416. 
Євангелія від Луки II 22—27. 

Нечинні ліоі|іелі) 

Р?4Г0 н°*,м ЗЛАТооусті'. 'н 1Г 2) EENTA-*- 

55 (28) Лї Щ* їм ,ф?Вм‘ cvp^Hm.4. 
А И « 3 (29) йГвзішш*. 

і\\оі|дл\Х‘ скноліка копо нгинатім-;* 

" * (Б)-: 
ОНрДТЕНІІЕ ЧЕИ2Н Л\ОІ|ІНН ETdd КЛИ 

•*і 'Н -сч 
И СЖ HO (Id К 

МаЦа то -ТГ 

ДШ,ТЙ П4ПЕЖ4 р.нліскд*;* И СД Т (5) ПОСТА 

/H^ijd то^ ■); d (ЗІ) стоуіо Діторціо Kypd HOdiid. н d 

І ііоіа 

Р ^ ^ J - - - . U w jr ft 

фїкГТ (тїа ['гаго іика трмфо 
lji|7V к І, Iі ~1 «і . л I I j 

Hd- ЇК О ЛОу ГАЛ р З ї* 

« Д4уХ К4ЛІХ- ко Л. к 
ТОЇ* 

4N§i г, (2) йрдтіїїі 
Ь х 

£К О лоу ГАЛ К №■ 

Рече ги ской суне 
Г‘р^ Б «. і( ' 
н с Ж І лоу 
>, * L 

I'd нл НЕ р. 

7. ! . 

КХ О НО КЙЗНАСА ОТрОЧА II Ed- 

КХ ЕрЛДІХ П0ЕТ4КІТІ II НрД 

Дії ГЛІЇХ * ДКО ЖЕ ЕСТХ ІШЕ4Н0* 

КХ ЗЛІЇ ОН А ПІН- ДКО КСДКХ ЛШДЬ 

ІІЕЦЬ ЛІЖЖШЛ подоу рДЗІІрХЗЛІА 

40ЖЕСІІ4- Сто ГКІ НЛрЕЧЕТХСА* 

И ДАТИ ЖрТБЖ ПО рЕМЕНОуліОу КХ 

34КОПА ЛІОСЕОКД* ДііК4 К4ГрХЛИ 

ЧІП 114- ЛіІ ДК4 ПТЕІІір Г0ДЖІІІІН4* 

11 НА ЧЛКХ КХ ІІЕрЛЛІД* Сл\0у ЖЕ ИДІА 

суЛІЕОІІХ* II ЧЛКХ CU ПрДККДИБХ* 

И K04UCTHKX* 44ІА oyTApSI II ЯЛ 

КІІ* и дух СТХІ НА КХ НЕЛІХ* И 

НА ЕЛІОу 0ТКАІ|І4НО ДУЛІХ СТХНЛІХ* 

НЕ КІІ ДАТІ СХДІрХТІ- ПрАЖДЕ Д4 

ЖЕ КІДІТХ 1(4 ГНА- И ГіріДЕ д)(0 | (діХ КХ ЦрКОКх)‘ 



rriif ^Jribnp аозЛгі. ЇМЯЧИЯ 

^e®*« if S\ :i&bfib.*no:}-j>3 

ад«А ш*Я в^/g^a 

£3b В * гтг? Д *»в іОДі'ііОав U ІІЙ^ 

-rpfVri* <@ jo а;? ?p< a .•!: «л>;*тзов -: • •• 

4.'ч*£г ' - -JK.V. «•« 

ЗДЗАГгі- 

JO Я ЗІ^туНЗ ЮЗоогЯ'Вй 

1 ДЗф*Щ*^ДФШЗФЗ' 

в-ар «в Q**ap 3 eft>3 if dVi* <b 96 S€ поов*^ 

«адетЗ^в^їРвв^ * ,Q^&A3i*f6^iaoa 

QcerobAcFbofl^tJp’BffR » ^гоьз^ао^іщ 

ft«et#iba«v:t:i<bg . fj,bB 
ЄР«в^рІ%аа?о^) п^Шсв £ІА*Я>«**Я|» »К^9<а^>А 

фаз лорд ^сотзесСіЗ1®»»^ was^aa 
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21. Ассеманова Євангелія, я. 1516 
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Асеманова Євангелія, л. 1516. 
Євангелія від Матвія X 21- 22, XVII 1—7. 

(Іірддастх же Брати Брата на еміраті, н отьць чадо 
нжтя чдда на родтлА- н оувн [н nxc'raj 

ІЖТХ ІА- И БУДЕТЕ НЕ накиді 
лиі ксалш иліспе люего ра 
ДИ* ПрАТрХНАКХІі ЖЕ* ДО БО 

нца сііїемх кждетх-:*- 

/ИАца акгсГ X стаго ді£Г Еоусігна- їі і» 

Лй'ца акго' Т к сто* прдокражЕниі X 6 лоу 
•:*га маг о ну у а •;« Вкі 6 лм глд рїїІГ*;* 

На оно Гіоіатх йїх петра н й 
||акока йоана крата ідюу- 

н кх^еіде іА на горж кяі 
СОКЖ ЕДІНХИ- И ПрДОБразН 
СА (ІрАДХ шлім- Іі проскхтд 
са лице его акай глянце* а рн 
3X1 ЕГО KXIIMA БАЛИ І аКО ПІА 
14.* И СЕ АКНСТЕСА ІІДІХ Л10НЕИН* 

ІІ Hill А СІ, ШЛІХ І\Гі|іа* Фтхба 
ЦІ4КХ ЖЕ ІІЕТрХ рЕЧЕ НСБН* гїГ ДО 
кро Естх- палія сі,де вжити* а 
ШТЕ уофЕІПН да СЯТКОрНЛІХ ЕІіДЕ 
трі крокам- ЧЕКА сдіня- н лю 
НСІИ ЕДШХ* Й ЙЛІН ЕДНІІЯ* В 
ДНІїаЧЕ Ї1ІЕ ЕЛЮу ГДІ(ІЮ‘ СЕ окла 
КЬ СБАТЕЛХ ОСИА ІА* Й СІ ГлТ ИЗЬ 
овлака гла* а істх сіїж л\ой вх 

ЗШлшін* того послоуша 

йті‘ И сляишакхшЕ оучіїшци па|дж НІЦН* Й оувоА* 

ШАГА 5АЛ0> jfi ПрНСТЖІМЬ ЙГх ПріІКОСНЖСА Йу 
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«& ** uwst# *A* -**tR 
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«ги ЯПу»4® 
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22. Синайський Требник, я. 10 (Нондакова). 
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Синайський Требник- 

Листок 10, Кондакова 

клагодакьчЕ* ї чклюбче» під 

(и\\\й ТКОД- Гі(.ЗЛ І0КЛМІІ4 СЕ 

КЕ* ДуОКХНХІгНЬ БЬЗЛКЖЛЕ 

14Н Е Міг ї ПрЩШДХША Б2 СТЖІЖ 

ТБОІЖ ЦрКБЬ- СТЯІН1Ж Й ЕіїГБЕ 

11НЕ TROE JfOTAipd МріПАТН, ДаЖДИ 

ІЛіа ЕДрЖ НЕПОСТХІДХМЖ* ліо 

КККІ1 ІІЕЛНЦЕЛІДрЯНЖ* І ДНО ЖЕ 

ДАЛХ ЕСІІ CTZMIX оуЧЕІІИКОЛІХ 

тбонліх* і аімоаїх сьойліх* 

ской лшрх- f СБОІЖ ЛЮБ її Б Е* І CH 

л\л подажди уї вже нашх- Дліа 
# 5 ^ J Г» л » 
нам кед проішнид спгхнаа» і жи 
ЧНК БДЧЬНЖ# к • Тхі БО ЕСН 
СКДТХ ІІТНКЯНХІ* ї ЖНЗШі 
Бдчьнаа- ї текд сллбж- й ука 
аж бхсхілаеліх* оцю її сноу н ч* 

й тгі тчк дй тшмж,п про 
слхшншх стааго ебіїанд* ппх 

Рб'Ш GO HOd- fix о крд кхзк? 
нсГ" очн ской- на оучіннкхі сеоід- 

ко- ї 432 кь ннух •/* ні)ін ж" (7) н? но па 
СЦД- Й ДІЇ О ОТХЧЬТЕ ППХ ЕК'КЛНЕ* ДНА 

річе дндконства тажді-/* ппх 
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23. Синайський Требник, л. 43a. 
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Синайсьний Требник, л. 49а. 

мії т тра%ио метра /. 

Хоудооудшш- Г уоудосн 
ХоудооудіхнхиА н уоу 

ТрАШ]Л1- 

О НМІЬ ЖЕ 3dOVTpd СУ.БАТХ ДА 

dlllA- ЕТарДНШИїШ Н ПОПОВЕ ЖН 

ДОБНСЦИ* ї CTdpl^H їіСДДНСфШ- 

RXIKX СЯКАННЯ отх аруИЕрАЦ* 

ї СТарЕЦЬ ЙіОДАИСКХ - fit, ^лоу 
ТрХНИНДП, Г8КАТА* І ИрАДД 

нх пжтьшоудюу пидатоу* оуко 
ПСА ЕІ’О* f ntgdAgH* ПОМАНИ (10 

ДЖ CKdpllOTXCKddrO* ОуііОА БХШ4 

ГА* І подожмнд схрЕвро* ї Б (і 

Збдпшіідс а* Помани кхни 

ЖХННКХІ* ШСХДІДБЯШАІА БХ 

ЗАТН- CXpEBpd ЦДНХІ ЕГО* ETd 

кхша прАдх пнлдтоаік- ї о 

КЛХІҐаЕЛІХ ЕСТХ* КХННЖХ 

НИНІ. ї Етаряцн- ЕДІОуЖЕ пи 

(датх ДНБХСА ЗАДо) 
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Хиландарські Листки, л. 1а. 

В дужках текст з XI 1-го віку, в оригіналі ці м'сця 
обірвані 

[Тій же по д\аІ 

Л'ІЇ ПСПОК'ІЇСІІ- нх НЕ 

оу Ті'і Бр'ІЇЛШІЕ err Я 

снух сдхішатн* ті 
КрХфЕШІЕ ІСХ ІїрХ 

СТНКХСА Ш\%‘ ДД А 

ф£ ТИХ БЖНІЇ крхітн 

Є А* ЙЖГО ОуЖЕ Іїрх 

фЕнн/а нЕБр#хі 

liiVdrOYbCTOyE ТХ* 

ІІрХСТІІ ЖЕ СА НЕ ДД 

Гр'ЬрЬХНОЕ ПрІІНЛІЕ 

ТИ ОСТаБЛЕННЕ* БЕ 

ЗГр'ІЇНІМІХ БО Б'ІЇДШЕ- 

НХ БЕЗГр'ІШІЕНЯ- СХІ 

крх| стнса да в]лаго 

д [ть БЖИГС и] ДОСТО 

н[ньстко подасть] 

Крх[шТ4Ш1Щ\х] 

ико 

■ги 
1 ЖЕ НДІХ ЖЕ 

І! ШАГА 

1 ЛІ- 

кр[хки н идх]тн* II тя 

ІірНУА[сТНЕА] Т'ІІр 

жде* да пдхтхноу 

atoy его пршштно 

ОБЕфЬННЦН БХШХШЕ 

II БЖе[сТБЬІГІЇИ (ЄГО і 
влаго да [ти прича] 

СТЬІІНЦН БЖДЕЛІХ 

да н т'ііліь наїіхг 
Л1ХІ ПрІІУАСТНЕ При 

ІІЛІЕЛЧХ СПЕЕІШІЛІЬ 

стое* злиш Б'Ьа 

ШЕ би кодаух по н 

бкоу ПрНЕДІЛАИ ЇО 

рдана бя oycT'kvx 

CKOHJfX* ГІОНЕЖЕ оу 

бо подоБаашЕ* н гла 

БХІ ЗЛІЬЕБХІ схкроу 

ШИТІЇ* СХЛ'ІЇЗХ БХ БО 

дхі схБАза кр'Ьпхка 

аго да вдасть при 

найди настжпатн 

врхуоу злиш м ско 

рПІІІІ* НЕ ^оудх Б.’к 

аніс 3Kfbpb нх стра 

шьнх- бьсь бо коравь 

ЛЮрХСКЯН* БОЖА ІДИ 

НОА уОБОТД ЕГО поля 

at 11 не дюжаашЕ 

пр'Іідх ннл\ь тсуаашЕ 
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оустхн ДБО М О ПрДЗДЬИД 

ЕЛОБЕЕН ЕЛОБО БІ»ЗЛ4 

ДАТИ 'Пд?1 БЬ ДМІЬ ОНХ- 

Д4 4І|1Е О ЕЛОКГЕїуХ ЕЖ 

■і ‘Я ЕІЦЕБ4Д НЕОСЛДБЬ 

М4* ТО О Х&ІЇЩК оуко IV 

Б4КО £11 БЖДЖТХ- II 41|ІЕ 

Y 0111£ 111Н ДІЮ Н4 ЕрДДЛч ИЗБї 

СТИ Н БСД ЕХП0БДД4ТИ- 

ІІ£ ДОБОЛНО ДНІ БЖДЕТ 

БрДіИА* Д4 БЕД ЕХПОБД 

ДД- П634ІЮНН4Д ДДЛД Н 

БЕЦЇИ -і- БЬ fit ЛІД 

ДЦОЖЕ ГЛХНШНЛ1Х БрДД 

БЛ4ЖЕН4ДГО Д\4 КІ.^ПСДДТНр.. 

ДОуНЛїСА І К..ЗБЕСЕЛН 

Л«А БЬ НІ, БЬ СТЖІЖ НЕ 

ЛІЖ БЬЕКрДШЕНЬІО БО £ 

ЕТХ прдздьникх II жи 
ЗНЬ ЕТ44- БЬ НІЖ ЖЕ ГА 

Д4ЕТХ- БЛ4ГОБ ОЛЕНЬ 

ІЛІЬ Ш£ ТАЛО* ТДЛ\Ж£ 

ІШД БрДД ЩкрХШШ ДД 

лд тьлшд- ОКЛДІ1Д 
) ? 

ТЕСА БЬ ОрЖЖЬЕ ЕБДТ4- 

і ГОніждь fit дух зх 
лхіух ІиБрЯЗДЛІЕА- 

И ЕДИН4ІЇО ЛЮЛ'Ж СХБЛД 

ЦДЛІСА БЕТЬуДДГО 

§1 И ЕХ Д'ІЇЛХ ЕГО СКЛД 
5 і 

БЖЦІЕСА БХ НОБ44ГО 4 

Д4Л14- ЕЖЕ ЕЕТХ БЬ уд- 

Н БЬ ПОГ4НЬЕБХША БХ 

ДОБрД 34БХНБ1ІІЕ ПДН 

ЗХЛДП0ЛИ1Н4ЕТЖ. Н о[т4ЖДЕ 

КрДЦНЖфЕЕА БЬИІАТ... ГІД 

ІІрІІЕЛІ. • • Е ДДДД Б£ 

ЗБОЖЬІІХіуХ CTpdIIX 

І|ІІ0ДЦ И ТрДБОКДІІЬД II 

ЕЛ0БЕС4- ЕЖЕ ЕрДЛІХ £ 

стх н Шкрхитн н Н4 срд 

ДЖ ІІЗБЕЕТН- Ш БЕЛЕЗХ 

ЛОБ4 ІШірНДЗШШД W БЕ 

ЛЕНЕН4БИЕТК ДОКроу Н 

НЕІІДБИІТЬ ЧЧ4 Ш НІНИ 
і --, 

ЕТ4ДГО Д\*4 КШїО ТИ И 

БХІЛІЬЖДО ужДОЖЬСТБО 

(Ш, ■ я я 4ЦІ1Н^*аіі мані і <itli 

И уоу ЗОЕЖЦІІО пркхп І 
«і я ПОЕТОЛXII ■ •••••* і ■ «XII ■ > • • 

ЖЕ И 3d Л\Н0Г4 ЛШО НА 

дн пр ну о дитя- 4 дид 
БОЛХ 30БІТХ ГЖЕЛЬ 

лш и ПЛАСЬЦИ фкши 

ИЕПрИДЗНИНДЛиі- ТОЖЕ 

ЛУНОЗИ ЕХБІїрДІЖТСА 

114 то- чккцх жеТх При 
ЗХИБ4ІТХ ІіТлЕ* При 
ДДТЕ БХ ЛІНА БСІІ* ТО НД 

КТО НДХН- НД КТО ЕА ПО 

ДБИЖА- й НЕН4БНДАИ 'чїїД 

ДЬДБОЛХ- 4І|ІЕ НДрЕЧЕ 

TEA СХБОрХ К4КХ ТО Л\ 

НОЗИ СХКЕрЖТЕА- ІІ ІГДД 

ПОБДЕТХЕА ПОСТХ НЛІІ 

бьдднье то бсіі оужа... 
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... (пльтн). 

. . -ІЇДІЇ 3d ТО САТІ,.(л\і,) прф 

Ш ШІЛБЬД'ІІБІїШЕ RE3 крндоу БІ13ИЕ 

(ле)ж£ і! Khpjft, HdlllEA ГІЬЛТН КІіЗИДЕ уь 

СБДТОІЄ СЕ ОуДНГЕЛІІІб • І! £ЖЕ СЖТЬ ПО 

Л1/БЖН Clilid3dHM(e ■ dlllTE II ІІЕПрДБОБ’Іір 

dKd3dHllie СЬ МИЛІМ ТО OK4YE ЛОКр'Ь СЖТК 

не отШтдтн ськлзашгЬ пух 
au dac^dHAphiciti. Еулогню по 
І* ЗЬЛОБ'ЬрШІП OTbR+rdTH іес 
. . Ов(о) ИСПОК'ііДДАТК • 'ІіКОЖЕ 

(гла)гол4уь дюлж ■ дл поулта 
Н Tl'liV(i) ЛІЖЖЬ Kbc4]fb СЬКЩйНН 

н гржвоуоуліоу лш 

ІШ (ЄСТЬ 

ПО, 

моуоудму 

НЕІІСТОКОІЄ ПОЛОЖЕНО 

ОЖИЛИ 

н 
ШІ^ЬЛІЬСД Д4 

уЛНГЕЛИН БОДШТЕСД 

ЕЛІІКО 

мсто 

приаожнтп бо) 

II) . Ad dlUTi II )fOyA*b СД КЬДЕ ОБрАІІІТЕТЬ ПрНЛОЖЕН© 

КТО ТО ДД рдзоулі’іїієть YhTA ■ Н ДКОЖЕ ПО ||#ЖДН ТО 

ТЬ сьткорнло d НЕ ДЬрЗОСТИЖ НН ПнП^ННіеліи . НЕБО 

КТО ЖЕ толи дьрзи іесть Н ЗДБЬІЛЬ с(д дко) ЖЕ (дьрз)ноу 

(прн)длгдтн НЛН eyHiWdTII слово.(н) . . Еу 

. . ТОЛЮУ ОуУИТЕЛЬ. . . . (ого) . . (л‘Ьн) . (т'іфіН СА 
(фаголм IlOdd(rdHb) НСТОБЬНЛНІ • НЕБО сатини на потр'Ь 
глаголи ти и сло(в£)са • нь разеули. іего дд т'Ьіь нжде сд 
. . yii грьуьскн н слобтЬньеш стронн'іі т4л\жді гла 
.положнрліь • IIЖДЕ лн нлн дьльжаїе сло 

.... ПОГОуБД рлзоуліь ■ то разоулм сд не отпоуш 
. , . . ГЛЛГОЛЬЛІЬ ПОЛОЖИСЬ Ш • НЕБО р4БЬ 
. . . (МОЖІТЬ прішю ПОЛАГАТН ЕЛННЬСКЬ АЗУКЬ БЬ нмь 
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ліьиога 

Лр'їл .... 

Vd. . . . (н) 

ннодіь азьіц-і; Kpdchiib то нь дроу(з) 
Ш * II ПІКЕ КЬ Лроуз'ііли, Пір Дії . *ГО Б1, . . 

KU НіГОЛІЬ I’ddBliHli ТО Б It Дроуз'їі. 

КО ТО КЬ Шіоуліь АЗМіуІі щш*ск(о) . . . 

ЯЇЬПІО 11ЛІА flOTditto(c) dCTIIpl. d СЛОГі'іі . 

lid ^ЬБ'ІІЗДа • II ndlihl ТО ГрЬУЬСКЬі . 

iidUNd II СЛОБ'ІіНЬс(к) 

ЛЕЛІЬ ЕЛННЬЕКЬІ ridHTd Td 

ІІЬСКіи 

* * * • 

mm** 

Mill 

FUiCE EE Крил . . 

H HdKhl ndllTd T(d) . 

fiht'li лзиц(іі) НЕІІО . . . 

ltd глагола нь разоу ......... 

ко дроугонци лшжь(ско) ......... 

ЛЕТЬ жіньс(ко Ad п) . . . ШЕ. 

ЖЕ ЛЕЖИТЬ Ґрь(уш) lid Кід(нії) . 

ЖЕНІМО ДШО ЖЕ СНЦ'ІїуЬ ГДаГОЛЬ OKp'liTdKiThIA О 

ГЖТЬ • Ad лш дроугонци ОСТаЬЬЩЕ НСТОКОЖ йдзоуліь 

положну(ьліь) ТЬЖДЕ ЛІОГЖШТЬ . НЕКОНЬ разоуліьпд 

и пр(Ела)іміел\ь . . . (сії)азаіш[й1 . . . (пьу) . . 

.(сушіть) . . . (шн) . . 

ті».(зьіиь глагола иь кь) . . 

JfOliltM МАТЬ (е) . . . . . ([ДОКО ПрОГДд)гОДДТІІ (д) 

наоутя ІІЛН НЕСЬБ'ІіДІїІ ЕЛОКЕСЬ ... Iдіь) . II н(ь| 

оууїшікь КЕДІ КіЬ ПО НЕ ......... 

110 ПЛОДД НЕ ІІЛМ dliO ЖЕ ЛІ . . . . . . . 

разоуліоу • нь глагр(л) .... (о)крд(тн) . . . 

ЕКОНі ІІЖЕ уоНІТЕТЬ КОЖЬС.(р^су). . 

ш iiaru кьнмдшєть н та . . . (дожн до шу^) 
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Охридсьні Листки, л. 1а. 

Євангелія від Луки XXIV 19-32. 

В дужках текст, якого нема в оригіналі; його взято голсвно і 
Маріїн:ікої Євангелії. 

[{'І СИЯЕН2- дНї)л(ол\Ь Н СЛОБОШЬ- ДрАДЯ каія и бь) 

сдлі'і ак>(дьаш* ї како и прддашж ар^нірЕи) 

ї кяніжзіі на(шн- на осяждение сяаірятн* и 

расиїд ї am же надд^Еаіьсж дко сь естя) 
) 

ртт нзнакитї иЩад* нь і надя бьідлш) 

ЕЇа\и- трЕТьсї сь д(ень плиті дянесь* отянелн же cm бяішЖ') 

ня ї женяі ЕТЕрхі отя нася- оуж(аскшА няі кяібяша) 

рано оу грека* н не 0Брж(тяшА тдлеее его- при) 

дл глцііа* м дкленіе (амькая биддбяша- їже) 

гаїлтьї н жїка ї и{дж единн отя нася кя) 

І’рокоу- и окрдтлч так(о ДКО ЖЕ И ЖЕНЯІ рдшж*) 

салюі’0 ЖЕ НЕ БЇДДШ>(ж* f TZ рЕЧ£ кя шша* CD не) 

разоуаіьнаа и а\оудь(на с7цеа\ь* вдрокатн) 

ОТЯ БЬСД^Я* дже гаш(д прци* не так© аи подо) 

каашЕ пострадатї (уоу- ї бьннти бя слав*) 

скоїж ї пачЕня отя (aiorha н отя бьсд^я пророкя) 

сяказашЕ іліа бот(я кяннгя* дже) 

кдауж. о ніліь* І гірі(канжншдсд бь бесь) 

БЬ НІЖЖЕ ІДАШЕТЕ* (ї ТЯ ТБОрДаШЕЕА ДаЛЕ) 

гтї* ї н^ждашЕті* і (гаїжшта* обл ash ся наліа) 

дко ирї БЕчсрд естя( * ї прдкаоннаясА ест я) 

«же день- f бьнїд(е ся ниліа ОБЛЕШТЬ* ї БЯі) 
СТЬ дко БЬЗЛЕЖЕ с(й НИЛИ* ПрІІЕЛІЯ уад) 

кя сь й прдлоаи. д(адаш£ нліа- ©нда\а же отьрд) 

ТЯ НШТЕЗЕ ОТЯ НЕ») 

е лн наю горж кд бя наю 

пжтіі* ї дко сяказаші...) 

ИА0Тв ОЧ Н 

ег)а 

і познастЕ (н 
рДСТЕ КЯ СЕВД* НЕ С 

а гааашЕ кя на ам на 
(■ 
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Охридсьні Листки, Л. 16. 

Євангелія від Луки XXIV 33-35, Іоана І 35-44. 

(і ORpATECTd ЕйБХКОуПИХШАСА ЕДНІЮГо) lid ДЕСГАТЕ- 

(ї IIже кдауд; сх ними ГЛІкіНТА-} О КХІ истї 

(*№ RWT'd J(X И AblljtlA СІЛІ ОII Оу* ї Td ПО 

(бДДЛЛШЕТЕ ДЖЕ Бй)їіШЛ* lid ІЬьТЇ ї дко 

(сА ІІОЗНЛ НЛ\Л KZ п}рДИОЛШНИЇ уЛАБОу ел 

........ ля ШФ 
(8b ОуТрДН ЖЕ ДЕНЬ IldKXI CTOAdlUE HOdjllZ- 

ї оузьрд llt)d рДІАЦІЛ- ї ГЛ4* СЕ 

ГІЖПІ* ї CdbllUdCTE Н- Olid ОуЧЕНК* 

1 отх оу- 

ЧЕНЇКХ ЕГО 

(лжм- 

(дгііецх 

(ГЛЩТХ- ї ПО ИЕД НДЕТ|е- ОБрЛфЬ ЖЕ CIA HEX- 
' Ч т 

н)джі|іа- ГИ Л НЛІ4- ЧЕ (І БІІДДКХ А ПО CERA 

CO НЦІЕТ4- Olid ЖЕ pACT)e E4Wy- рЛЬБН- ЕЖЕ 

(глЕТХЕА £ХК43Де)ліО оуЧЇТЕЛЮ- «ЙДЕ 

[жИБІШІІ- ҐД4 ПЛІД- ПОЇДАТИ Й ЕЇДИТЛ- 

trt кял(е) я ЖІБДШЕ- 

ЕІІЕ TX- БА ЖЕ Г0Д1Н4 

ПрИДЕТЕ ЖЕ Н ВИДА) 

'І ПрДБЙІСТЕ Оу НЕГО д) 

АКО ДЕБАТДА- БА Же) ДНЬДрїД EpdTpX СЇЛІО 

ііл пстрл- едннй отх об)оіо СЛХШМБХШІОІО 

(отх И04П4- Т ПО НЕЛ\Ь ШЬд)йШ4- ОБрАТЕ ЕХ ПрА 

(ЖДЕ БрЛТрЛ СЕОЕГО) СЇЛІОИЛ* Й ГЛ4 ЕЛ\оу 

(оБрДТОЛІХ ЛШІПж) ЕЖЕ ЕІТХ CZKtfg'dMtO 

уА- ї ПрНБЕДЕ II Кй) ЇЕБЇ БЬЗЬрАБХ 

'ж£ Н4 ІІЬ ИСХ рЕЧЕ- ТХІ ЕНі) ЕІШо(нх) сїїй НО 

НЙНХ- ТХІ НДрЕЧЕШІІСА) КИДД ЕЖЕ CXK434ETX 

са пітрх* £їх оутрди же день бхс^о)та (исх изн)тї 

БХ Г4ЛИЛДІ&* ї ОВрДТЕ фиДІНМ- ї) fd(d* ЕЛІОу Н£х) 
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40. Охридсьиі Листки, л. 2a. 



Охридські Листки, л. 2а. 
Євангелія від Іоана III 30-33t XX 19-26. 

НА <и(мі)н(т)ие(а) ГЛАДКІ' СЯБЯІШЕ Н4ДЯ бь) 

ШмІ £ї«ии іШ' слчії отя отя зем(а) 
ECTZ. ї ОТЯ ЗСЛі" (А І'ЛЕТЯ. ГрІАДЖН СЯ НІІ?£* ll(d) 

А Я ББСДЛ\И ЕСТ Я- ВЖЕ БІДА ї СЛЯІШ4* СЕ СЯ 

БДДДЧ'ІіІЬСЧ'КОуЕТЯ* ї СХЬДДДТЕЛЬСТ^л) 

ЕГО* ІІИКЯТ© ЖЕ НЕ ІІрЇЕЛ^ЕТЯ* ИрЇЕЛУЯІ їГО 

СЯБДДДТЕЛЬСТБО ЗаГІЕЧаТЬЛД- АБО ЕХ Н 

СТЇНЕНЯ БСТЯ- eh 

вь нош тТ-‘- дж® \\о їмо 
І ГГТ Н & ¥ „ ¥ С 

Т'ІІ О ЙОД- Ш О 1 

-(■) 

>М 
Гіф 

І\ЩІ\ ПОЗАД КЯ ТХ ДЕН Я- БЬ ЕДЇНЖ СЖБОт(я) 

J/ї дьярЕлія зарЕііадія- ндеже вдул оучисмч А~ 

вхраіії- 3а ci|4jp іюддйскя* пріле ис(х) 
f ста поерддд- ї глл ил\я- ліїря валія- ї 
рЕКХ- показа нл\я ржцд м нова- ї рЕкра сб(од) 

‘&І,ЗАр4ДОЕ4Ш1А ЖЕ СГА ОуЧЕН’Ґ ВИДАВШЕ ГДД 

рече іш'А пакяі* лшря Балів- дно же посяла лі 

оїуг І азя посяtm вхі* f се рЕКХ доуноу- ї і 

їлчя* прїйдудтб дух стх* І йліх ЖЕ отхпоуст(и) 

ТЕ ГрД^ХІ* ОТЯПОуСТІАТЯСІА валіх* ї паї я (же) 

ДрЯЖЇТЕ ЛрЯ'ЖІАТЯСІА* ТОЛ14 ЖЕ ЕДННХ о('І'я) 

ОКОЮ на ДЕ СТАТЕ* Н4рИЦ4ЕЛШИ НЛЇЗНЕц(я) 

НЕ ІІД ся ПШН- ЕГДа ПрІДЕ йсх- г,їауж ЖЕ 
Дроувїй ОуЧЕЙТ||ї' віддуєш ҐД* m (рЕ) 

че ілїх* ацн не вїщж на ржк^у его азк(яі гво) 

ЗЛ'ііняііа І бхложж прястх Ліон бх (д) 
ЗБЖ* ГБОЗДНЇНЖ^- ї бяложл рлкж д\(ож) 

БЯ рікра ЕГО- НЕ и(а\ж БАряі- ї по ослін) 

(деіія) Іі(а)кя(і) вдауж вянлтрь «учмнцн его) 
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41. Охридські Листни, л. 25, 
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Охридсьні Листки, л. 26. 

Євангелія бід Іоана XX 26-31. 11 1-9. 

ЇЛ1Х ЛІН ВАА\Х- ПОЛИ. ПІД ТОЛІД- НрІНЕСН 

(п)ржстх ТКОІІ СДЛІО- ї ЕЇЖДХ й,\\ЦД І net- ї 

IIрїМЕС( рЛчІІЛч ТКО№< ї БЬЛОІКЇ БЬ р£КрЛ ЛЮД- 

ї НЕ ВЖДЇ НЕВДрЕНХ- НХ ВДрЕНХ* ОТХВДфА 

толи- і (р)£М£ іліоу- Ї’К Л\ОН И Л\ОЬ l\J4 ЕЛйЧ' 

ft X- ДКО ВІД ДЕ X ЛНА БДрОВА- КЛАЖЕІІИ 

ІІЕБДАДВШІГ* Й БДрОКАБХЦШ- АШІОҐД 

же ї йнл зналшнд czTHopt itcz- прддх 

(оу)чЕНЇКХІ СБОЇЛШ- ДЖЕ НЕ СЖТХ ШАНА- 

КХНЇГЛуХ ti'p- СЇ ЖЕ ПСАНА БХШИА- 

(д)а КДрЖ ЇЛ1ЕТЕ* ДІЮ ї СЕ ЕҐГХ■ Сіїх БІЛІ- ДА 

КДрОуі^фЕ ЖЇКОТХ ЕДЧХНХШ ЇЛМТЕ* ЕХ ї 

AUA ЕГО- сл 

ВЬ (І : Л на : Ш О ИОЛ | Гі® ї S : J :■ 
[В)і. ОНО- КрАКХІ БШІІА* ЕХ пана гааіілди- 

ІТДЇ- и КД А\АТЇ ЙҐІКА T0V- ЗХЕЛНХ ЖЕ ВХІ 

ЕТХ НСХ* Й оуЧЕНЇЦІ ЕГО- НА БрАКХІ* І НЕ 

(д)0£Т4ЕХШІ0 КЇИОу- ГЛА ittATII І ЕВА БХ НЕ 

Лісу- ВИНА НЕ ІІЛІЖТХ* ї ГЛА ИСХ* ЧБТО ЕСТХ 

ЛІВІЇД ї ТЕКД ЖаІІО* ІІЕОу ПрїДЕ ГОДЇНА ЛЮД- 

ГЛА ЛІТИ ЕГО СЛОуГАЛІХ* ЕЖЕ AljlE І іІі’і X ЬА 

(л\)х СХТВОрїТЕ* ЕД ЖЕ T0V ВОДОНОС» ЩА\А 

(п)х ШЕСТЬ* Н ПО ОЧЇфИІЇЮ ЇЮДДЇСКОу- ДИКІ* 

БЬЛШтфЬ ПО ДЬВДЛІА- ЛН ПО ТрЕЛ\Х 

Л\|дрАЛ\Х- ГЛА Ш Ш «ЛП^НЇТЕ ЕОДО 

по)сх б(о)дхі- І наплкнншіа щ до ЧЩ*' 

[н ГЛА HAW ПОЧрхПДТЕ н)шД* ї ПринЦтЕ) (AfJ(H- 

триклиноьи* ї При)ндс(ід) АКО».. 
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42. Листки Ундольського, л. Іа. 
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Листки Ундольського, л. Іа. 

Євангелія від Матвія XIII 24-30. 

Ртгь пш 

■ X* ЄРіГЄ © т YM Р Л ~ 
і 

||е ГїГ • ПрНТХУЖ ПІЛ • ПОДШКНО єсть 
ЦрІТБО НКСИОЄ * YiUUWy сЧі'ІїБЙШОу 

ДОБрОЄ НІША • 1(4 СЄЛ'ІЇ СБОЄЛІХ ■ СХПАфЄЛІХ ЖЄ 

улбколух • прндє Брага єго и кхс'Ь-к пл-Ірлх 
ПОСр'Ьд'ІІ ПХШЄІІІІЦА II WTMAe • єгда ЖЄ ПрО~А 
БЄ тр’кка • н плода саткорн • тогда н 'кьнсА^ пл4 

бєах * прніиєлхшє же рани гна (йшл єлюу ■ • • гн не 
доБроє лп сіїм a ск'Ьлх єні на сєл'к СБоєл\а • СЗтх 
кж|*у &біу ішата пл-кБєлх • шна жі рєує нліа • вр 
гх улбкх то сатБорн ■ Оші же р'кшд уоцієшн лн 
да шєдхшє іізавереліа • юна жє рєує ни єдд како 
Бхстра^алі}іє пл^Белаї • Бхїтрагнєтє н гх ннлсн 
пхшєннЦл * Оставите коупкно раті до ЖА 
ТБХІ • II БХ Бр'ЬіА ЖАТБ'ІЇ рЄКЛ ЖАТЄЛЄЛІХ ■ І1ІЄДХ 
ШЄ МЗХБЄр'кте Мр'ЬжДЄ ПЛ-ЬкЄЛХ ■ И СХБАЖ‘1іТЄ 'к 

вх снопхі • 'кко схжєф • а пхшєнпцл савєр'ктє 

кх жнтаннцл люж • н прнстлпахше оууєинц[н] 
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43. Листки Ундольського, л. 16. 
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Листки Ундольсьного, л. 16. 

Євангелія від Матвія XIII 36-43. 

р’ІЇІПА fmoyTlI СЯК4ИЇН HddVA npITXftt СИЛ * ІІЛ'кке 

ііХ £ЄЛХІШ\*Х • Шб'ііЦІДКХ же Ті» рЄУЄ ІІХ ШІ 

Ж - RXt'HiKZI ловрше ГІЇЛМ пГх УЛБУХЕК 

ЄСТ* • d село естх БXIА ЛІІІрХ ■ ДОЇІрС же СІІДІА їй 

СЛТЯ СНОБЄ ЦрГтБНПІ ■ d ІІЛ'кБЄДН ежтх еЇЇобє н 

ПрН'ІїЗНМНІІ ■ d Rpdl'X ЕХС’Йбйі ЄСТ* ІнНіГіОЛЯ • 

d ЖЛТМ КОНЯ Ylltld Б'ІЇКД ЄСТХ ■ d ЖАТЄЛЄ dlll’d'l 

СГічТХ • 'Ько же OVKO ПД'ІЇБЄЛН СХБМрДЛТХСА • 

ШИННИХ СХЖН^Д/лТХСА • TdKO UhAeTX БХ СК 

НХУ'ІЇНІІЄ Б'ЬіїЛ СЕГО ■ ПОСХЛЄТЖ ГЯ ЛНГДЙІ ЕБО * 

II С&БЄрЖТХ W ІІОНЇЦХ 3ЄЛІЛА БХСА СХІІДЛЗНХЇ • 

II ТКОрАфАА нездконн.е ■ II БХБрЖГЖТХ a RX 

ПЄфХ ШПІХИЛ ■ тоу КгїДЄ ІІЛДУХ II СКрХЖЙТХ 

ЗЖБОЛІХ • -ГОДІМ ПрйБвДХИМ ІІрОСБХТАТХСА 'її 

КО II слхнхце * RX [fpCTBII 0ГЦІ Л\0ІГ0 • ІІЛІ^АН оу 

ШІІ CAXILUdTH Ad ІДЖІШПТХ !■ 

Ж t_^ 

то *;• г ї оуспешіе стйго 
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:V ‘3 / /Г .* £ Я *f я j K*j?* ,4 <Г ^ K4 41 *• J- •*• Ж 
-tlj- jf?4* ■*~ \- - - • !. 
ДЛ :• *Г0 / ?C * 'ftPД/Х» 2 orj' ^fp$j 

■ •r-”^ 
7 u/n^gf *:~+ШЖ*1*0:+ 

t / ^ ї Д fX ^ *_ ^іІйідЗІ 
n .* ?i; f f; /Г I'bgtrt e * 

vi і** гмгмш tH%n<c\' > -я • £ н Aim 

tf. rr.Q. u у J. січ r ом j< і н я т<фв * ті єрбфіїкм 
Jf4 Т' -а. ' о^-к і №*Ж '2 ? 

я . Ж г^*: П*ПА***Ь дЦр^;’А .. 

?7 ; Л 2 / ^ ; Я Г ; — ^0* ■ ■ ‘ / 
4 * чд-» і! ґ # % ■ >#ЧіГ ■, -^г£йі-і<г* 

5fV* V'^ - /4* ^ т> 'ЇМ'Я&ФЇ ’**& V* rA/ 
■гл кі*^ .. *<Г * ‘ w4j&r*» ?® •'*■ 

4V . 

» 

*и і 
’ * 

44. Листки Ундольського. л. 2а. 
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Листки Ундольеького. л. 2а. 

Покажчик Євангельських читань з 11, XI по 4. XII 
(початок його див. на л. 16), 

н * щ 

і'им 3'adToovcTdro :• п :■ б : гєптАБрЬ :• 

ЛІі; то • :*"ді ста агш фнлшіа :Лі :• кя ср І; : стіна 

ЛЙ то еї стхіух ііспоб'Ьдянннх * гку^на са 
ПІ і_* 

люїш и акЙЕиі :• н ■:* <Г-:* аБгсуста :■ ел 

ЛМ; ■:* то г*ї •:« стаго апла л\а :■ и : Сл\ :1Г: w aid 

ЛІ'і; то §Г стаго гашоріїі; уіодоткорца : н : 

: 1Г : гего ліі; : ЛІІ; то |Г стіго сштона я ролі 

на : п сп 34ЦОБ'І;д<іЛч кал їх :• — 
ц ж Щ 

ЛІі; :* то : к ггкіук оцк ашснаїч-кна : н : еі ; 

сегггд&рі; :• • ЛІФ то :-’іі а : кхнчсеїшб стан бца 
щ, Ц 

•:-,н ■ н : сєііТдМіИї :■ ЛМ; ;■ йб : стоаюу оцеу на 
щ 

meaiov клчаїбнятоу "* * її ї С.н запок'кла/л &ал\ : - 
* 1 *, ч « __^ Y 

ЛМ; то : 113 :• стаго лш піікобд перс-шіма 

и : не : г : по насті; : ЛІі; :* <Г :■ стаго агш андрр 

: и : і;х to'І; :■ стхіл не :• 

Лі“іі :• 4(>И/КІіР-Г« :• ЇГ:• ДІПі-:-CTfI ІІРРKfl t llfTOV 
щ н ^ 

: и ; кх кторни : ? ; не : ш иоаоу : 
ц ж У 

ЛІі; :• то ; д : стхі діца карБархі м дудії'Ьннд : 
а п п 

•X- Шгє Ш аіарй 
19 



. -4 w* ■:_ ;• 
'*.;*• .%:.'**•<*«’ *ym /,».< лхл^г’/ / 

щИ ■ MCtKAlH£**■'*/і -Y‘ VM *4'. - 

fcAXv? Vi •> л ' v л ,Л *< ' '•'J ' "'’(.'О, у 

/ -'і ■ r «If " • ч jr*** v ■/ - із b« 
‘ 1 . %*. _ * 

?/ jv H * . v H Wr|S A.ft • « <7j* Я. \i A ^ ^1 / ^ / f 

M <rt-i¥-*r >Гі 'r S ‘л rf f (. -S/// ?/■ <‘Л AM" .;. • 
* * 

•'•’ -. *' Vi-* і C 7 w І ,r, 4« /X 7: '• ^ V J /i H ^ ;/;І 

£ &'£, %,\ ft ••• *V * ’ 1 •№* lu ? '7 .C ' t'Pt-U'tt'-- 

fv 'A* - -7 Г rV /, ' ** У . • ■ • ! I- > • Я £ A K' ' 4 •'*• J 

Д * ‘ • ’ X ,l • /і . •' * < ' * V «' /'»* 6* t * ^ ,t I s 

¥ ^ V V 
r j’4 * vf * -y # c І ^ * 11/1 1 ' / So • * /2‘ #Л Л ^ ■ 

_■*-. a 
[ . • Н Ш K ■■* f V* ‘A <■ <N Я ?.:f? ‘ ;• ^‘ 1 1 t. / V/»' r і ‘ ' 

Щ ( ' ’ ■*/ у *J /МС U' /М >* * * • .¥, # * 

»• Kit *) Пrf.*F 4 ?? Vf.-‘r^f 

ІЧ/ЛГ M < /1'.^ 4 ,v j-л 9 Sr'it/H 

<*. . .. .X (; 7 я- лЧ .у. • .• • ї . 4 _v. ft ps7 1'« 

j '' r ■ '' V Vi - *ГО?ї T7 «• ••' 

t£T » " ; 

*» S' 

/#•*■/■’• 

it > 
#- 

A* 7' 4 T ' 4 7r/fs '' 

ҐУ. fi fjt *,rv HPfc'* * vTW •/ f- 7<’H c ч*н>* Щ , 
jfl ^ nJ*7 1 

45. Аисткк Ундольсьного, л. 25. 
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Листки Ундольського, л. 26. 

Євангелія від Марка V 24-34. 

Пі^Кр'Іфи * [і10СЛ*к]л[оБ]лША Ісоу НДршДХ ЛШОГХ II 0YTH 

Нтдрт її ■ м се жєнд єтєрд бх тоуеинє крхвн ■ 

Л'Іїтя дк'кнддесАтє нлілдан * н лшогш постр 

ДДБХШІІ • СЗтХ ЛІНОГЯ БрДУХ - НЖДНБХШН СБО 

Є Б я се ■ II МИ ЄДИНО А ЖЄ ПОЛЯКА UJKp'liTX 

Цім - НХ ПДУЄ кх горе БЯПДДХШН • сл&шшх 

ШН Ш ІС*ІЇ ■ ПрИШЄДХШН КХ НДриїДХ ІХЗДДН • при 

КОСІША рИЗгІ; єго * гллшє RO ’ІіКО дціе прикоснж 

са рнз'к его сіісєнд аждА * н л&т чсакнж мето 

VXHHK2 крхве єа ■ и рлзеулНі тФлоліх ЬіО ИЦ'ІІ 

аНт Ш pdUXI ■ дине ІСХ шціоути ендж ншхдхшж ї 

З (І ЕГО • II ШБрДфХСА КХ НЛрОД'ІЇ ГЛЛШЄ ИТО ПрііІІ 

снл\Са рііздр «OHjfx ■ гллр т єл\оу oyveifT 
Ції ЄГО • БІІДНШИ ЛМ НДрШДХ ОУПГІіТДЛ\Ц% ТА * 

II ГлЄІЛИ ІїТО ПрНКОСНЖСА ЛІХІГІІ • І! іиГЛАДДШЄ 

са кидати * ехткорхш^ж сє • їкємд же оуБО'квх 

ШНСА • N ТрЄПЄфЛ’фІІ ІірЖІДДЄ * Б'ІЇДАЦМІ Є БХІС 

II при де кх кешу * н рєує єлеоу КХСЖ ІІХТННЖ • 
і^ОІІХ ЖЕ рєYje ЄН ДфІІ Б'крд ТКО'Іі СГІСЄТЯ ТА • 



46. Зографськї Листки, ст. І 
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Зографсьні Листки, ст. І. 

З видання П. Лаврова 1926 р. 

раЗоулгЦоліх ннколн же* ашо^Імія 
NdYE oynf ECTZ* ОКЬШТЕБДТЦ CddvbdIZ 

VL СОКОІЖ- [І ПО СКрЬБ'ЬіІІІН ГІЙІЬ- || ОКЛ1, 

Г ХУНТИ lIEYddb* О ННОГО ОШЬСТНН* 

II о Hpd^HbCTK'b* НЛІІ О пнфух KOHjfZ Hd 

ЙДЕТЕСЯ* ділім ЖЕ OTZdttYIdETZEA OTZ 

EpdTIlA* II Apoyi'd ДрОУГОу OVT'lillldTlI 

OCTdfidEHHH* ЛНЮГО ЖЕ ОуБО II БЬІГІІШІ» 

HbJHJfJ КЕШТНН НЕКОуШЕНІІ І * Hd Прі’ 

ДХДЕЖАШТШІ рдзоулія- ПОДЬ^ЕБДТН- 

Hd ЛІЙ ЛІОШТІІ HdidTII ItШО || БЬН'ІіІІЛі 

ньін уьітрьіуї- рЬБЬНОуїЖТХ TZYhHO 

ІШХ ОулГІЇІЖШТНІІЛІЯ ^ЬІТрЬЦЕЛІЯ* 

КХІІОТ'ІЇГГІІНЬрДтіЬІЛІІІ БХЗДБНЖЖШТЕ* 

TdKO оуво II БЬ СЕЛИ» ЖНТІІН* ЛШОГІїІШТИ 

СХБЬІБДЕТХЕД EhITH* НДУЬНЬШЕ БО рЬБЬНО 

RdTIi Hd ДОЕрОЕ- Й nOAfiirjdt/ШТЕСД ЇДКО 

ЖЕ дроугоу Apoyrd ДОБр'ЬнШОу Б БІТИ Н 

дн RZ штоуждннр бхбеденни* мдіі бх бх 

ЗАраСТЕННН YHEdd СХ^ЗДрІїЖЬННБЬІ* нлн 

БХ HN'fcxX TdKOEbllijfX Д^ЛІ^Х НЕВОДА 

штін* бх рггн нспадаїлтх [°Еа]у( npHjfo 
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47* Зографські Листки, ст. 3. 
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Зографські Листки, ст. 3. 

(н)оіМЗДТН' ІІрДТНА ГИА БХ [зХЕЙННИ ] 

Ґ«К> пиьяїіїоу* 11 ЖЕ СТБОрНТХ- |ко| 

ОЦ4 ЛЮЕІ'О НЕЕЕЕІІДДГО* ТХ ЕП'Х Дід|тн| 

,И0И Н ОЦІ» Н Ер4ТХ- І і ЖЕ НЕ КОДА ВІКНА БХ БЬСЕ 

Ді)ь ЖИТИН БХ оуді'ІІ ПОЛОЖНБХ* ЙКО ЖЕ [ш] 

ЕХ ]др4БНН Троудо [б]ііХ RX Гго ОуІТ'ІІІШ 

ІНіІН іГ ] І ЬІ І ж К430Б4ТН- [н| б[е] [ж]н 

ЗНІІ БЬСЕ ТрЬП^ННЕ* Н /НДЬУДННЕ ЕХ р4ДО 

СТИІЖ КДЗДТН* ЗДЛДЗХ ЖЕ 11 Т р Б b[Y] 

л[ш] X* ИВО ТІШІ ОБДІїуОЕДСД ІІ БрДТЬНА Y А 

СТІІ* НЕСХТБОрЕНИШ Д'ІІДЬДІД Бж'іІА БОДД С4 

|<«]х СА ОТХДЖУНЬХ- БХТОрОЕ ЖЕ Г4КО [бН] д[ос]тО 

НН’ІіЕ ІІріІЕЛІДТН СХДГІЇЕТХ- ДОСТОМНЬІІ! 

Д1Х СХГОТОКДНЬПір Т'ІЙІЬ ЖЕ ПОТр'ІІБЬ 

НО ЕЕТХ БХСПОДІ'ЬнЖТН II СЬДЕ 4ПД4 ГД4БХ 

Ш4 ЕХД'ІЇНСТЕОуіЖШТБ ЖЕ МОЛИМ*' НЕ БХ 

ТХШТЕ ІірНАТН БЛДГОД'ІіТН БЖІІА Б4Л\Х 

Н БХЗХБ4НОЛІХ БрДТНЕІЖ ПШЖ НЕ ОуКОріІ 

ТИ Т4ІІОБІ1ІА ЕЖНА БДЛГОД^ТН НН ПОГОу 

ВНТН ТОЛЬ БЕЛНКЬІА УАСТН- НЕЕр'ЬжЕНН 

ЕЛ\Ь Б Ж ННр ПОКЕдНїННИ* НХ ПДУЕ ПОСДОу 

Ш4ТН ТОГО ЖДЕ 4ПЛ4 ГДшПт4* ЛЮЛІЛ БЬІ* 
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48. Зографські Листки, ст. 4. 



Зографські Листки, ст, 4. 

Ей© пі * подояьно уоднти по 
3ZK4HHI0 ІІЛУІі ЖЕ n03ZKdCTECA 

о піт л'ііп[о| отха4»ж[атн] д|о| 
RKCII ІМН БХ ГраД'ІІ [ШГОуВІІТІІ кр KpdTlfA 

ііОмДзаіиіЕ оудьноЕ- на лніого прнкажда 
елю* потр'ІівіигЬ наліх оушніштн 
Іір'І.ДХЛЕЖДШТЕЕ* ЕЛЯЛ14 ЖЕ CVELQ СЛОГіО по 
каза- шо уо'ГАштоуоулуоу т'Ьлесн* до 
кр'Ії н по уііпоу на кш д'іїіістбо ей ста 
клитнсд* тр'Іїко&ашіЕ естх оуіпі н а^м 
ка* н проу шинуй №ке сжтх потр'їжь 
нНїНШа* К’ІЇДЯНО ЖЕ II НЕОКрАНГГЕЛУО* дїїїл 

аіОШЧ’ЬНДу ОУЕСІїІ ЛІНОГМ- аШТЕ ко її про 

ЗОрКЛІІБО* II БХ СЛОКЕЕМ ДОБХЛІ.НОЕ МАІЛч 
ШТЕ II БХДрМІІБОЕ* II <ШІЛОСрі»ДЬНОЕ* II БХ 

ЕЯБрьшЕНгії сріїДЬЦН' Йд&штоу пра 
БЯДКІ кжна старгЬншоуоул\оу кратид 
нштетх Благонспьітаине како* істх 
ЛУОШТЬНО KZ ТОН ЖДЕ БЬСН rt*HOj||Z 

сициух ПОЛОуУМТіІ* 4ШТЕ ЛН СД II СЖ 

БЖДЕ когда* ДО ДБОІО нлн трнн тац'Ь 

\*Х полоучнтн* ЕЖЕ НЕ ОуДОКЬ ECTZ НИ 
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+_|1, H HAvX/тіч 
НН^НСТАГО аоуХ 
TZC^HOHnlFAClE'^ 
прлмАхгиндтрт- 
УНИАТ€РННЕ'^Т і 

^KflCTfjc-vcVt* 
НМїКМзУСІГПи' 
І СоМ?\С'іБ*Н 
+ ДЛвЛіКЛПНО^ 
У^тооТІС ІТБ? 

ї^-.фЛ-ННІ’*'^ 
50. Напис царя Самуїда 993 р. Транскрипція: 

а|а ІЇ'А МЛІ А Ш'ПіЦЛ II ЕХ 

11 lid II СТ4Г0 ДО 04 d 

З* ШЇОЩГА pdliX ttfy) 

II Odd I’d Ж ndAVATb Щ ) 

V it AVdTtpii ii Kpd*r(oy h) 

d КрхТт*ІЇ)(Х CIIJ((x eh) 

HAtElId оуі*ПШ.(ііу* і) 

KOAd pdUX БЖН (ріірЛІї) 

*i{ дакдк iidinitd(;KECA kx) 
A'liTO OTX CXTBo(p£Hllld лшро) 

у (|) d- ННХдфтА 0*) 

> 
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51. Темницький напис. 

Див. вище ст. 60-ЬІ. 
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Ц^ой^іГз. « 1®» 3 з о «% »ч 30 ' '■ 

^ ' ' a J ^ -«3 ^ ® ^ ;'; ’) 
3=* аатан їоялв&ад«*** -»а*“*** 1 

Ч^^рОімотЗ^вв- Аг^Я®&^Аш^ * 

*^«*^e"v»«w»oSLm З» 8«>3=SB«*<W31*» £* «я»*#*# 8 

LaF^JbafrVHI^e^Sw^e^ .«в»«»ад|АВ»^а 
Up іємойа р»ззд 
ІйроВ^вопалзітаь^лзіївавАИїааоїид. 

®а^тое^'»®*^в,1ї!Е¥в**,а-*^®»'їіьА»3* ‘Л>*8»^т*ї S^SS* 

!^АЗ^Р*<»ЗЬ®ВШМГО<иіЬ^^<ПяЗ*5 8^'- 

,S£ РОоДОіо&0**Л89Ь9«№і*’Фііі<ОД.ІЬДО »я*«% З 
63і«А • 4V»|.3 81cnb»sa<iU8dgp>8=«S«ag!»a4 і»о^ 

A&S& 3UOc«»e№UC!3SPAKA SC^OPBAwia^ 

кї'аЬіЛАЗіЗУО^ЛіАШСПОІЬовАЬф dt*% « 

ks* cft,»4?^aj® >(Ш«В - и»А*,ш?іл> J 3fc£ 

3&£ir«.TDb>i<QP>tfboB^««i ЮЬ Adbu^t±*og^>«^ *> 3 <?b^' 

киші*адо8ВвіЬ|Ч8оі)АЛ}^«>аі8вА^в(|а - fff3 

«вЬАар^ггьл.^нв^овг.ла gi,o«&^ei4 3iaj.* . 

*€ дь* • І0У'-в.та$)>Н#^3«я,і5 

RV «+eP3flO*ett3J«cft3<n»e3i^ ЧІІЗІНА^^ 

^О«те»*ох» аь А«ш<-вш*ар ^^^Js^ifeo6««b03 

Ж««<иа>»)іпі» ^441 ЯЛ» Wifi» оЯш> 

£ r,Qp.9>*** Л>ЬАвЬ«^|4і^»^ . іоза^ов»^» 

^^Л'И>н>Ь1«вг.ад,^да>ї|#ч. І?«ІЬРОДО 8®*с 

/Лм ГО*11 ^^в^Ш>вЬовШ‘“"в 

ь І~<Я. * a «*« *“<»>* -а »»РЗсЯ» ь trocu»a#d(tx, ол 

53. Маріїнська Євангелія, л. 78а. 



шіШішт оті шюл- 

І і —32. 

Н ОНЕЖІ OVKO ЛІЙІІОЬН lld'l АСА 

'ПІНИТИ ІІО&ДСТІ, 0 ?ЗКД 

ЕТОБ4МХІ£Х ЕХ ИЛСХ ME 

ПІТЕ^Х- ДКОЖЕ ПрАДаША Н4 

ДІЇ бішхшен ПСКОМН шщіЩьци 

ї слоугхі слоте > іроди га м 

Л\ЬНА уождхпио НСГІрХЕД ПО BhIA.JX- 

мх істинж по рддж писати текд- 

СЛЛБХНХІ ТЕофиЛЕ- дл радоу 

ЛІАШІИ о миух ЖЕ ІіаоуЧНЛХСД ЕСІ1 

СЛОІШЕр ОуТБрХЖДЕННЕ*:* ІІХІ 

стх кх дьіги нрода цдсдрд ніоде 

НСКЛ* їерЕН ЕДППУ. ИАІЕНЕДІХ gd 

уЛрНА- ОТХ ЕфилІДрІІІА ЛЕИДМА 

ї ЖЕПЛ ЕГО ТЯ ДЯМІТЕрЖ dpUHIV 

І ПЛІД ЕИ ЕЛИС4КЕТХ* ВА4ШЕТЕ ЖЕ 

OR4 ПрааЕДХМЛ прддх клїх- уодд 

ШТЛ ЕХ ЗЛГІОВАДЕр КХСАр- ї О 

прдвхдании^х Тнииух вес порска- 

М ME В А ИЛ14 ЧАД4- помеже в а еди 

саЕЕть мемлодхі* ї ока за 
ліатордкхша кь дміЕр сео 
ПУХ ВДаїІІЕТЕ- КХІСТХ ЖЕ слоу 

A 1 

ждштоу ілюу* кх чимоу чрддхі 

СЕОЕ1А- Прддх Ш* ПО ОВХІ 

чаю ИЕрЕИЕКОуДЮу- КДЮЧНСА 

шоу ПОКЛДНТМ КХШЕДХІМЮ ЕХ 

ЦОІІЕХ Я*. ї ККСЕ ЛІХНОЖХСТКО 

ЛЮДИИ В А ДЮЛНТКЖ ДАІА кьнд 



ввШЗ ********* АО* 

-> 4,3 • чг « «В W^ou*»«***, **, л 

^CFTObrb^-* ^ГЬІОHbtftt;***,**#*. 

**3*%А*Я,«в t* *ш Я ??«*€*№ *Л,„ 
«1-bdrt.te^^guo^ «йь^а^ао 

*иадзйЗЛ«4?*п«т1^|Ід(ПіД| 

*** fi 3W3i" » *»w ‘f.^®, аз* 
^A-bibabaQuo «в над^азл^^ 

<m 08 н-лор :>Л, J » ЮЬАОЬ^^^,^ 

*“*** ■J*S‘BB**m>oH|o ADDA • 4PffbfcH 

** HOOo* W .^lil ODJ и ta* 

ЧРчяРоВДа !t«eve -*«ад uft »«и<п>ь 
оо-я**-* «^ЗД£іАнї.>іьйь * «шиї 
«га^вгоb&obV лчг^^-ьідснді 
«Я* в ■ Зііл^гто Нот ми l.j 

54 Маріїнська Євангелія, л 786. 



КХ ГОДХ ТЕЛИїДНа- АЩ ЖЕ ІА ШОУ 4НІЇХ 

Пії» стоїл одесішл» олтард КаДИЛХІМ 

ЕГО* ї СХЛМТЕСА ЗЛуарНД БМД#бЖ* ї 
СТрауХ N'd II (ІЩЕ N4 III»* рЕЧЕ Ж КХ ПЕЛЮу 

анТЛЯ* НЕ КОНЕ A 3d\'dpHE* 34НЕ ОусЛХІ 

шана кхістх дуолитваї ткод* ї жсна 

TGOA ЕЛНС4БЕТІ» роди ГХ СЇЇХ тебд* ї 

нарЕ'іЕши илуа сдуоу иоанх- ї бівдетх те 

іїд радості» к веседне* ї дух пози °рождь 

СТІчА ЕГО ПХЗДраДОГіЛчТХСА- Б/ТДЕ 

тх ко ііелеіі прддх імГь* и кипа її сіше 
ра не идуат шгги- ї Щ& стааго ишдх 
ІІИТХСА ЕШТЕ II ЧрДНД ДУЛТЕрЕ ГКСЕїА* 

ї лухногхі сіїкх нздрлкх ократи 
ТХ* ІЇХ- riTlToV мух* ї ТХ ІІрДДХІІДЕ 
тх прддх ішли» дуодуь м снлоїк н 
лиимоілч • ократігги срхдхца отьцс 
дух на мАда* ї против хііхпа кх 
ду/вдрості» ГірДКЕДХНХіуХ* оуго 
ТО&аТІІ ТкИ ЛЮДИ СХБрХНІЕІШ* 

ї річе забари а кх аіпТоу* по чссодуоу 
разоулуділ» се- азх ко ссліх стару, н 
ЖЕііа луод заліатордБхши ви дьне 
ух сконух* ї отхбдш гдбх ан'Мх* 

річе Ertiovr* азх есдух таврах нрд 
стоіаи прддх іілГх* ї иосхаанх 
есдух глтіҐь теіід* ї клагокдсти 
ти текд* ї се ііудешн дуджча и не 
дуогхі прогаагоаати- до негоже 
дьне бд'Детх се* занЕ не кдрока 
слобеседуж луоилух* дже схбл’ 
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-%ace**»«««<^®»apbA<w,eMa,>3> * 
^potib АзЛйлас^з®0*^ * b H ^C ■ *w»a> іч> 
де,«ь лт * fc а« «■* МЬ» & «* ш ^ А* ш 3 от* *^ад> ^ су ь ^ 

(*а|^> ‘ Ч8ШІЛ«ЛЛІ»йї,даЗ^*лШ^ІЬ Л*ООВ 

Ь<ЛАГ6‘«b*4*»egs,Aui^At»aP4m>j^ 
tS9^ve«mA4P<rfl«v&?apa- ЧУво«ілі-Лгзввяв,ладл, 

■ ЯРГОЬ A»^cA4^QJ»rbrblli>^• Н 
««я^ьаяв Р><А»«ва»ВШ<Є«ч:0Ь:»Ч1*а5«?'Аі»>'*, ^ 

**?«Я^А-Ц.9В^>^^сгЬ9ідо<аде?<іран - 

ЛіЛ<ь9 >4>°$л В-a*.^,^ тз<А>гА1В<а**.<\р> 

"WirotbAmJ® *€ 

ШТОЙ * ^t-3«n3 *S39Q<?eTOep3r1B«W**e^A%^ <U> -fl 

&Дл**ЛВв<!,м'*д6*Ів*а,|в»в*л ясшовз^«шара 
^*И-'З^ЯЗ^ї»35в^*ві^л<Ір^А%Иі ■-* 

с^^е? 'яйшзато <^чр % з°ляю<( *г«і пі p<«dhibHiefi№ <a*v 

f? «1ТСв^*±#*ал^Ц,іІі'1#*ь®АЛЖао^^*. ВДоВ<ЬЬ* 

V ^ь«в%діАї5<я>ів«гі>с4-**» * 

fceb,rteA<u*Aa,i!b»fc** ЗЛА5??Р'а<‘^>а9В 
3&<ЗД>*€КЗ«Вoff®<* • з ищ»с«rfbзодв»З»«Лі.* 

’ ч*«°аМ2Ь АаРА°38»Аь»А* ч?ад^ші 

ьллдайя^іал* 

<WoB^oJ«*ltj'fc,e,*,*0,,,l:±8®c6 К1'ЛЇ®'-!!* 

аз%а *«?ї*з Аі|і ~ 42 

«* А»адІ **№*& iSi^cxp 993-^ 

^^abSeiiBuiHQ^ J*®J^*^*8^)111 tt«W»*ft«s*bA 

ад^шл.вдіа„„ ^^^аїі.ч'йЗвй 
^a^$i#,ьз^ $cro^^ ^ 

55. Иаріїнська Євангелія, л. 79a. 
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ДЯТХСА Б2 ВрДЛІА thOE* ї ВАША 

діодм $ид#і|і£ здуариш ї MW 

ждаау'ксж mt гсхшндашЕ тх кх црх 
КХВЕ- ШІЕДХ ЖЕ НЕ ЛІОїШШЕ ГЛД'ТИ 

КХ ЛЩііИХ* І разоуЛІДША дко вида 

НИЕ ВИДА КХ мїГі№ ї ТХ ПА ПОЛІ4Б4 

ІА НДІХ- ї ПрДКХІК4ДіПЕ НАДІЯ- ї ІІХІ 

СТХ AUO НСПДХМИШАСА ДЕНЬ! СДОІ'ЖІї 

ВХІ ЕГО ЙДЕ кх д олія скоп ■ по спух 

же дшух ■:• з здчатх Едисаке 

ТЕ ЖЕН4 ЕГО ї TdAIUECA ЛІСЦЯ ГЛІЖ 

ПІТИ- ДКО Т4КО гхткорн діьндТх кь 
ДМШ ВІЇ НА ЖЕ прізврд ота Mil’ll по 

ПОІМЕННЕ ДІОЕ КХ ‘ЇДКІША у*-: * Ех іместхі же лшацх погхаанх бжі 

ста дігкдх гдккрндх отх Їа. кх гра 

ДХ Г4ДНДЕНСКХ- ЕДІОу ЖЕ ІІДІА 11434 

р£ТХ- КХ ДАВА ОНр/г'ЧЕІІД ДГЛЖЕБИ 

ЕДІОу ЖЕ ІІДІА ногифх- ОТХ ДОЛІОу ДД 

КДВД* ї ІІДІА ДАБД ДІДрИА* ї КХПІЕ 

ДХ КХ НІН ДН'ПЛХ рЕЧЕ* рДДОуИСА КДД 

ГОДДТХНДД ГЯ сх ТОБОІДч- КДГГНД 

ТХІ ВХ ЖЕІіДр- ОНД ЖЕ ВИДДБХШИ 

СХДІАТЕЕА О ЕДОЕЕСИ ЕГО- ї ПО 

ДІХІІІІДАДНІЕ Вії СЕНА КДКОКО ЕЕ B/F 

ДЕЧХ ЦДДОКДНИЕ- ї рЕЧЕ ЕН ДМЧїіІХ 

ІЦ КОИСА ДІДрНЕ- ОКрДТЕ БО КЛДГО 

ДДТХ ОТХ Б4* ї СЕ ЗДЧІ.НЕШН ЕХ ЧрД 

КД^И ’рОДИШМ СНХ* І НДрЕЧЕШН ИДДА І 

л\оу ИГХ- СІ, ЧіЛ ДЕТЯ КЕДИН. ї СЇЇХ 

КХІШХНДДГО НДрЕЧЕТХІА*;* 



№ 

Ї4 'JflS* Чг * is r . и : * * Viwtt'V.Vi 

г**Г^ <?**«.<» 1 i_2»:' v*J>.<rt - ' V-.* v4 ■)*■, rj 

•*€ ■? •«*•*' ' л. 

-*^^■**♦-£3 3,^-^tiap »f»u' ^ ,? r / ( ' f' ‘ j.. V£s-jj 

*jf«® - ж .'fer* •»*• • r> ?%4 f 

*•; p ?«*g| 

'='**• o<*4P • -Жи'ЯН'ЛРАЙ. ІГЛ^ |*a va?^- .4 J -*••■• .-- -*r *t. 

срхьигс?»*-'Я&Н&■ »•' • bt'?.* • :£t-i- :-.* t- ;• -3 

f;"/«jpl tn«я> ’йс-VfH; *j t 

j A • * ,VJ» t? Г» 'tj і- й *7»^МЧ Я* Ч!.1 Ж • «Of. £v' .- f tv y 

і ’4^ * ^ «- *»Л, ^чг • •* 4 3 in ос VLrt; w 4/' $ J- ■ p <r 

S ч^аЙ/ік^іЯА'^Йвї Vrt'tV?- • t) ’f •>2**Г‘ 

V Д-7* Ц#ГЛ 4jr^ W Д5-5».Х^4Л \ ,‘. ^ t»4 V 

9*?£«&*» ’ tse^*Ь+>лч % * M\:.' I* W '; • .•*«* 

1 •• |1>9 w«/v*.і*Ф \’VoH" ;i *? »a 4» 

s: • ,s^■•л. *ї*ф in*** avert?.* v .*;., o.v.vj *. v 

> Фг*-я< ї**з£#&т$ • ІІ'ГЧ' Л ЯЕ*^* V vj». 

' ,ї**ї. *“•>•• • -J -Zsb - 

rSr^tnvr^^A !&**&#> - r ^.. 

♦4.3W'H*0 » 04>йї .’Vi " ' ; V Г._ - 

t-TJfw.t.,<^ *»ЦЇ •><*.;• . 

K* Я *. *: -»:y ;*ЖРо»»:*г ^< -ї’Тй/’«ч-A‘ .• лчї. 

Лв5№ •- VWS r a.«ro«-'' - ^ v,-srt .$ i- ri. *>•<•> 

S@fl^a^vrwi - 1*S *>11- * V ї 
W'***M»Ш/• >ч*>-* Bi^r.ijTVf-*y; fv-•> j^„,>■ 4. , u... ..«..i r 

.f^A,lKrj<ол^,v.H^ . . 

, a. eopa»v ■ *2“:- - ■ ■ ■ • ^ - v. • . 
Р»имй/^«-': 3Hc=>4 - *. ♦ t^-4 • j^r. ypj. v.,,, 

r 
вв-ьт^стщі} Ь.Ні'&г w SB»."» '« 3 jr-V *i It > .t.^' .^. 

.;.,TJJ«,b>y> . *4, 4. 

ігглічзр з i^.«r^uMb • х.гяу » •- : 

«а№^«p:я.ууз’уА t»^1 ч^/яг-- ^ ^efc ,. 

Лрор .Л '. •*.' - ^дц>у> ; * 5Я*Jtr Г*r|Uf№ 

?^;*s • •■ •*? **^*7 - r-rr-rtbye 3.>t.-Mt*' 
•Я'ЯЗі ■^'^^r .ti’Jvli.'v* J-SO^b ^ -■;• *<*n«> • ♦•r'i#V«..AX3^yf€'.- *(, 

*К>Дс-Г ■І>'*Ч&*+°Сї'іс»ІЩ tr? ;. Д, «***' 

Хй - ■ ' *Vv*>TC.,i.-, ^ и'-^ •■; / ‘,-«,->1- ^ 

" ■ '•-«і 

56. Листки Нлоца. л. За. 
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Листки Нлоца, л. За. 

'іісліші* СКДІНТА І [ЙДТИДЬІІІКХі II ЛІ/YlliTf• гїїй кого 
ІШТЕТЕ І ш знад- ж і гоже уотдар, іаті • тоді, Лін* т\й 
їй ліс Лжаіш его подати- a um не кі едліх ртддх 
’і ТОГО не ЛЮЖЛЛШЕ зирдті* ЕГО ЖЕ рТДДІШ Нрі 'дД'1 І* 

ЇІІО СКДТИЛКШКОЛііЬ СЖШТЕДІХ 7Ї СБДШТ4ЛІХ ТОДІІКДЛ1Х- 

се ІІО СХКД34ІА 'Ши ІІЛІС-ІХ рЕЧЕ -ІКО СКДТІДКНШХІ ’‘сіШІІТА 

ноша у а- ї такс его не оБрдтааучт, “сатх* ї нила стодіпе 
І ц< 1 ЕЯ НІЛ1И- ТЯ рЕКХІ- ЧХТО рШТЕТЕ Л\| Да'ГН ї (*зя 

lid дія ітрдда an н- осадці цо ілг/, сулія* ртд дбгп 
"сііоіЛч шл* ї ртА схткоргп* да іїлч ’нрдсталі* 

ОТК ЗЯЛОКХІ CKOEIA- ї да ' К г СУЗДАЛІ* ДКО I1ESX- 

Здіоліхііда пані наїл/гх- ї но толи, да оукддія* кеіитісдх- 

чШ его еілж ■ пошушаї нхто сатх '‘Екаїї'ЇЇдістх* 

слхшіакхшЕ cat я глася* | [%ж шііать- ї наді иа 
ЗЕД\| МІЦІ- " не лїогоште сдяшдті- пх наданши, 21скойі 

І *Уі 
нЕлюнітх палія показані а< ї сідл, "іспоуімтхшаго гласх • 

Зіірі 0 у ЖЕ 'ІКИ ioj"іїЬСТБІ, і ПІД • ПОІІЕЖЕ НЕ прдста мода- 

о тх того Етсуда- ні июдді отх того кЕзсуГтьд* 

СЇІІЕ ІІрАДаГТЯ- ЕГДа ЕАТХ СЕОЕ ЕХГ ТКОрІY‘X* СІДЖ ДБіуХ- 

показаух дко не ■'кхздіожяно пачінаїжтя* ртдр гндкх 

I ^утолиті* НЕ уоТАТХ ЦЯ EIIITE ПрДКХҐ'ЕаїЖТХ' Б2 

ЗЖдобд сбоЕі* се саліх са “’прддаїж • се і'а-ж аз* нхкід- 
\л М. гаїжтя ЕТЕрі иуа- глдшггі iiohzto 

..... __ _‘. І 33 
НЕ 

НЕ СТЕОрІ 

НЕ ОіїЛЕЕЕ 

ОІЇра 'ТІ * ЇІСДХІ ОТХ ТОІА ЗХЛОБХІ* понхто 

его лоумхііи* ркці лш • како но доіідше стЕсріті доучяшх • 

нжждмж ’ ілі бодііж- дійте нжждеіж- ї такс НЕ КІ 
лсумін кхілх * шихто же но ііжждеіж 1 лоучін кхікаїтя * 

аштЕ нодеіж- ї pj‘TAiiifc- кі,са показа міоу* аіогжшта 
'его- доучхша СТКОрІТИ- аШТЕ ЛІ ОНХ "не БЯСрТД- 

пріїАТі калхстка- калі (неііокіняііх* їже не ртдношушати)* 
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т 

<, Ь\,- >*• і *,!•.д w.rt VlrJS'i»,,».: *• *-»'W.’ -1' ' ’* . ' я. 

* 4 - * •* *у • . j ■.x/v'wjnu.K > ***** f ’ ' х • v ; , # <Г 
» ‘т"' '‘ / л. Лі A,W,j^{nr » к • її •- -•*< у 
л • 1 v йу< * v / v.f^* v , U1'T > 

’* :... ’V ‘ Гіг'чин^^н ^ 
z;- v-.-*• v<r*.« • x*?*•«■*-...v «р>•«»:-«<.. 7* v іч"'- ’ 
*-•/** ft* у M.4F-*;we V » nU«hJn'.-‘Vi) .ІЛ'.^кА. 

r,’>v‘ ,A/ »*><• 4-ий 1 -v, • .Xh*v<j.:*vy-Hi-?*>.fc.M.«•»*«*y 

^<тч ,.ігл Ф . V4-'у' tfb r i. : з#•* K*v*'»■’ ^*#4 Лл'п^и 
д _< .л ««a '/* ;> •>«дуt,*>.y.v -v 

,V ^liSbAi, .-,. , *-«.{* ««&?"*** >^:w r *. ;**»*-.✓* y* ?••" •> »*:' 

' V**’T • i- ^ . ^Aww.i vwK*i»n*.i-j -1 V O ,« a 
£ *><»*-*-'v* ♦ , V •> і'. 

fj 4UJCT- Л Г,'Л. —і' WlBl- *wbi|V„„Kлл, , . , K 

^ V .^ V' )-«uv. v«»au.a x«лі * -*,H z 

•‘ W*'***®**.4J.r№,V 
P '»'^:*І"Н^ниТ.і..г,.*, ,І«КД Л 

*'MV* * 4 O .y«* ... -тва*»-»- s- w,fc J, 

* r 
¥ . 

& ■ '■** St9 

M I# 
* *fi 

■; * J» ^ »._irl*' _. v 

KJ> •k!.w>4W>w1iv#^ j 

.1 4,* ^ ЧД -/. -J lii^s ,, V?-.« Ч^л. Лгл-ІАЧЙ» ВД»^£хІ 

І«/.ЧР^аАй«т . 14^,1 щачА .0.4. д^а^Г1‘ 0%rfl flji i W Ji 

•*** k*,f * *»**®^ЛАу». iC* 

Ч-.^л-к "*'.,**; W *T*oe, r aQN41 Г.Г аи -j*r^' 

uu Vi **MIC'/ Mt«U r^-»j£- 4V-.*bjfc.-yc»-vt'***.V. A<kj№7£ 

ui^t- Tptt^^V^^u-on)wrtjtn.v; 

-t-f* >y -^ri»jr.;r .4**-: *и»іа<И«>•г'ям. і-«к 

^'’Л/ к ^ <тм**ж у , m # ^ 
9МИї«»<Р>^ -i*w ^«дЧд уГ-у , f. ' 

ІІШЩТ£#1:ГГА' ифгптп- ГШЩ+ '• 
1^ іІіІ ^ЩпШТГІНЛ- • ТУ іг;- 

,ЛУЛ#5? •^FEfTJWW'jPffWljr-- 'jlfflJh г "#іЩН 
аа^*«рйай' .-тнг^ЩТ»^ 
Г7Г>/ '/ 0 *f ^ *«» ^ ^,:*' - * 

57. Листки Нлоца, л. 10а. 
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Листка Нлоца, л. 10а. 

(раІЗдроуншіїїЕ* кі, ити ш схлірхті, лімііі тхга кхіті- а 

ЯНБОТХ ШЧЕТХ- KOHbl^d ЦЕ ЇЛІДА- ДОКВД ЕСТ X ГрОВ* 

TXUITX* м ОКЖ11ІО І ’гіОЯЕЛДНМО* \а ЛІрХТКХіуХ ДШОЖХСТБО* 

ОТХКД'Га КХЧХШЧХ НЕ ІДІАТЇ- О КХСКШX ШИІЛН.* ї ІІДКХІ 

І!0Д А1- при ЛІЕТХ І ? 
ІШБЕТЯІШІА КИШ* ТХШТХ 

ЕСТХ 

!4 
ти 

нх і ііЕчатм 

■U НЕ 

кіід'іі Ти гроах дежаштн\*х* иїідобьскх іаз’/і 

кх заткарділиитх- їюа& оидічашитх* чхт© 

ГДЕІІІН* ДО ІШБЕТЬИИЧЕ- Д\рііТБІіЦа І"ЙОГО НЕ ВИДНІШ- 

ПОКЛОІЦСА оуко КХСКрХСХ ' НШЛІОУ'* КІЩХ KZtTdKZUJaa! О- 

ї ГА 110 знаї- ЛІрХТБЬЦІї НХ ЕСИ ПрДДДЛХ* ЖШХ 

І БХЗДЛЕЛІХ- I1S НЕ ДОКХЛА СН |іо(да)оДіХ- 

HdAdrdtim lid грокх- ш 0Hd(d)iixi , !\;езсудніШЧ£- раз- 
ДрАІІіаіАИ КОДД|Ш ЕЬ ‘лірКТУШІА печаті! Д1 НЕ раЗрАШІТХ- 

*ї проі’хнаїїХі ада- пенати ді са кой І’тх- зазналшіаі грокх- 

кошт ііоста.-ві* оетаііі грокх* колишхлін тборної 

і ‘їснраклиіьЕ- мозорадкяі кхскрхсЕїшо "іго- готокдешн* 

схкдддтедд кхстііікіо і 'прікоднии* промокддатідд дюнш 

ЧК>/‘дЕСЕїНЯ* ТІІ01А сдоугхі ГОТОК'аеШІ* ПріГ’дДТЕ суко 

KpdTpUA- БІДНіИХ КОДАЗНІ ГроГ'кхПХІІА* ЕІДІіИХ rbTpOKOV 

Грокоу* ДІЛ " Ч’ЕрЬ БІСМірХТШ- И0ЖІДДЛ1Х КИДАТИ ‘ ^d- 

нок^ждхша* кхстліланта »з лірхткхіГ^х* нхшд весели 

КХСКрЕСХНМОДЮу ВЕСЕЛО- ТОЛІСу БО ЕСТХ w»„ прігтжшліх* її/. 
‘ слаба вх ivkk- длііінк : 

^ТЙЙГ'О ШШФіїЙІд* £№Ш>ІІІЄКОЇИЛ шірі.- 

ЄИіГЛІ'О- О ІІОГШіЄІІИ ТШй ГИ-Іж. І її її llil- 
]\т О ІГ Хіі ■ 1 01; %;№ь■ ш ШіШШТдіа* і 
11И НОДІЛІ-ІІ ї 0 С1х|1111М I IІІЙІШІЧУ І'ШЩЦШЬ 
по одшєїдо м\Щь дігьрда гащтіпт- 
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58. Листки Клоца, л. 12а 
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Листки Нлоца, л. 12а. 

и<ШЇ І’ДА Щі&- соугоуио розкстко- кх| -коунд І по 

pO^liETHOy • І СЛЯІІІІІ БХ рДЧІ* Еоугоуііо pO^hETROV БІШТІі- 

ї БХЕПЛЕ ІІІТІІ Ч:Юд(е)е4- ЛІЦІІХ ,ІіЙриі- ЛіДТЕрІ %іАі- рОЖХ- 

СТКО ЕГО ІіЛЛґОБДЕТБОІіЛ • ї 4‘ІШ "дійрі ЛІаГДДЛЖІШІ- 

ПОрОЖДЕНБЕ ЕГО■ ЕЖЕ О ТИ ГрОБД- КЛДГОБДЕТХЕТЬОБД • ПОШТУ |& 

ух (Ш БІТМДОЛ1И рДЖДДЕТКЕА- І ОШТХІЖ 1ІЛКХІ Б Б 

СІОНД* 13 Д)рх(т)ії*іух ПОрЛЖДЛЕ ТИСА- ВрХТХЙХ ЇС КДД'ЕІІЕ- 

ЇДЕЖЕ ух ІЮрД ЖД4ЕТ7.СА • ІІЕДЕИХІ БХ рОЖДХСТКО ИріЕЛШ 'ТИ - 

[ІЕ4ЕН4ЛІІ- ї СІ.ДЕ ІЮБЬДЕТХСА • ЗіИрх'НЖ рОЖДХЕА ИрІІАТХ- 

ЗЛ\рХИЛ І БХ ПОГрЕ‘ ііЕИЬЕ- ї 44ХҐ0уИ ПрІЕЛІЛЕТХ - TOY* 

ЇОЕІіфх- 1 ІЇЕЗЛ\ЖЖХІІХІ ДШКХ 414рІИИХ • СЬДЕ ЇО Сіфх- 

[Ж£ ОТХ ЛрІДМТИІ* БХ БНТІїД ДД\Н■ '{ЇХ ДЕЛІ рОЖДЖЕТБО- 

НХ БХ ГрОВХ* дко кх ДЕЛІ Д1ДЕТО- ПрШІІ ГІЛСТХІрІ 

У|ОЕ КЛ4 ' ЇОБДСТ.ХСТБОуіЖТХ рОЖДХЕТКО- НХ І ІірЬБІІЇ 

ББЕД41Х ІІДЕТХЇрі- у ВII ОуЧЕПІЦІ- БД4ГОБД СТІІІІА уоЇЇОЕ 

І'З Лірхткхіух ПОрОЖДЕНБЕ- Toy І "рЛДОуіІЕД 411'ЇЇЛХ 

ДДВД Н Г1Х3ХПГ ЕЬДЕ рддоу' VrECA БЕДІК4 ЕХПДТ 4ЇїЛХ- 

ух ЖЕІШІХ БХІ^ЗХІІБДШЕ • ах ГІрХБОЕ рОЖДХСТБО \х • по 

1іе|2 'ГХІрЕуХ ДЕСАТЕуЬ- ДБИЬ БХНІДЕ 3ЕДШІХІ j ‘"їЕЛЇХ БИ 

ЦрЇЇББ- ї ПрШіСЕ ДКО ИрІіБДІІЕЦІї' Д7.Б4 ГрХЛІЧіШТД ЕОу- НХ І 

БИ ПОГрІЕЕІІБЕ 1 "ТГ©« ЕЖЕ ОТХ ЛірХТБХіуХ- ух ПО її- 

ДІІІІХ* К.І»3'и|і!>ДІ БХ БХІСПрЬШІ ІЇЇХ- тЩЩ НЕ рЛЗЛ,1\ "чнга- 

КХ ІСТШШ4Д ЕТД СБАТХІ4ІХ ДКО "прХБДІІЕЦБ НЕІСЧБДДIIEIIL- 

І'З ЛІрХЧ’БХІ UyX- ї ІіріБЕДЕ ІІБ1- ї ОЦЮ ДИБД ГрХЛНЧІ ШТ4- 

ДНІ Б ї ПЛХТХ НДШЖ • ЕҐОЖЕ І [ІрІГА|‘'тХ- ДКО СУЛІКОПХ 

ЕТЕрЬ- КЕТХуХІ ДБИЕДІХ- І ' ВИ ДКО БХ рЖЦД ЕБОІ* БХ СБОД 

ДДрЛ • 4ШТЕ|3'ЛІІ КДТХСНХІ СЕ- 4 НЕ 

! 'оііДІЧДІЖТХ ТА- НЕДБНЖБШІ ПЕЧДТІ- 

иорождЕііью укоу грокоу • °дко но зналіЕианодіх ііечд- 

ТОЛ1Х* ДДІіХСТБІї;1 ІІХІЛІХ 34ТБОрЕНО.ПХ-у X ОТХ ДДБХІ рОДНСА- 

ЕЛХШШ1Г 

гогподьгіюулюї* 
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f__pUootlTf Ронл/4 PvtokA ZlO U()fx • 
£»{f оті pool mfl r 1-n'uv i- «yrZf bole-xpbr iLnovuetfe-< 

P p i'' ' 
УІігь mot ffrrb • І ТліРтгтті cre*£ni • I 'Limmvi гплпі- I lup 

^ ■• .aL 
?Tiu mtcbarlu* luuiZcm CMLrrtrm bofiem- I fnittrmii pe‘. 

lu%cm Xfficm boflrm* lu^rmi imifenicom bcfiern • 
, : . „ 

furmicum bofimv lulem' drvu^im pnuidnmv lu£c- 

tT'be cbetfu'bm •(Zpovuet/m - u ^rb moib 

ui * с/лГПІЧГ--ПЛ£ftn ХіГґгр*• beufi • іпГе-'Плгп ■. 

Wi ft иішчт- плІ*о<і і?* den ■ fctn'en mi left vuerr •. 

■ f„ ** п і if-or* pn%*ci<r mflifu cp^cUou* 

ivt pntm mp iv-iXj*^ vu.fW' ttj0iU ^Tfcbtni- {Vr-% 

wo nt ' ХІл: pc-rtfen ралд-р/р bib пл%і Zvurr* 

i* ibib mfkm Cfr pemmfu- ih ne yomngu. Ih: 

ПС VOtftil. Ih VliCtfr ill Ш* voftrle- Ih UIJf pfmrcf 

i.lfi 4' 111 mi (’r • ill 'йд viu^m - ill v і/Ітл^і*’ 

r/<* ^i^frpmiKcboTrlo* cmulr mibi- nr AcH, 

^ ‘ її» %»Є-ill nrlfte ■"lit efir 

ne^Xprt^Ul nnM.t ■ m Tuftті vurcfm * m mr-epi; 

V- f -mr^n.mnrjo^a pfe p?t?Tiubo<pu. i^ncnu me- ; 

trf^VU T,* et^in ®^r’:yuil- сім» mi le^n p*rrr*t1' 

исХісл- cfr jr*Xp<jcli milo^Tnvi--nrbr Xr mil 

iionv. |М& poftrmb cp-rlt. |'otf, neU mimleb.- 

£Sg?flU: ' "l!*1 f*b‘ f.<rieXm, Xrvcml. -nrf, XrU^ 

V 1 iuerrt тлпі. l^vlpm *£ vrnm 

59. Листки Фрейзингенські, л. la. 
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Фрейзингенські Листки, я. 1а. 

ГЛЛҐ0ЛИТЄ ПО ІМВ Р'ІіДНй еловесл. 
ІІОЖЕ ГОСПОДИ ЛІНЛОСТИБН* ОТЧЕ БОЖЕ ■ ТЕК’ІІ ИСрК'ІЦ*!; • 

НЕ С ЛІОН Гр'ІїЦ- И СКЕТеЛЮу КрЕСЧ'ОУ ■ И СВЕТЕІІ ЛІЛСИИ • И СНЕ 

ТЕіИОу ЛІІіуЛЕЛОу • И Б І.СЕЛІ ІЇ0ИлаТЦЕЛІБЄІЖИ£Л1* И ПлЕТЕЛЮу НЕ 

Троу* II БС’клі СЕЛОМ ІІОЖИЕЛІ • И БС'ІІЛІ ЛЮуМЕННКОЛІ КОЖІІЕЛ1-*. 

II ЕС*ІЇЛ\ Б'крШІКОЛІ БОЖНЕЛІ- И БЕ'ІІЛІ- Д'ІіБЛЛІ Чр4БДШМІ* IlWli 
ІІр4ЕДЖІАІ* Й ТЕБ'ІІ КОЖЙ pdHE * уОІІОУ • ВИТИ • НСИОйІ'ДЕИ ■ 

fipfejf- Ліону 
Ір'ку ■ И U'kpOVW* Д4 МИ* іе* Н4 СЕЛІ СБ'кчф * беьшн • НТН 

ЖЕ • ИЛ ОН 

СБ'кт* ПАКИ же оустатн* на содіЛ ден* Мм'ктн ми ге* жш.от 
по селі- Илі'кти ми ге- отпоустик ліспу іукусн- Боже 
мнлостнби- прими люк> • испок'кд • ліспу гр'ЦоБ* Вже 
гесслі стьорил зла- но т ден поіігежЕ ниу пл си сб*ііт- 

ііхвраїїЕн* и виу крискЕн* Вже ііолшіо- или не по ліню - Илн 
колю* или не болю* Илн Б'і.д’1»- илн не п-кдФ- Пан б НЕправд 
неп рот'Ь • или оу лжн * Илн чач’К'к* пан заьнсчи* илн В 

оуслшн- 

Илн б сннич(с)тв’І;- или £Ж£ лін се толюу* уот'Ііло • ЕЛ'.Оу 
ЖЕ МИ IUI* не ДОС 

тало• уот'Іітп• Илн б поглаголанн* най сне* или не сне- 

іесЕЛі* не спасла• недоїла* іпі гніта печера- ии aura [Илн гжі 
поста ■ її - иііога- ліногога* еже против когоу- н протни ліе 
мру крсстоу* Ти едиіі боже * R'kc ■ како лін гега потре 
иа БЕлика- Боже господи лимопши- теб'Іі се мил 
творіо* од • сну почтениу гр'Ьу• II- од ннеу ашозеу- 
И- Блшиу- н лімітну- Вже шїелі створім* Т'ку* се теб'Іі 
лніа творю * Й* сбетеи ліарнн • Й- б склі сбетіілі* 
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60. Листни Фрейзингенські, л. 2a 



Фрейзингенські Листни, л. 2 

(vie кн л'іїл наш in сі, 
гр'їшіііл тс к Б'Іїїш шш ші 
жити старости ш прн.єл\ 

ДЮКИ і III КОДІ І іежс НЕ 

чад і не плш ми сдзнд 

Т'ІїДЕСЕ ПЛЮШІ II/. $у Б’ІЇ 

1% II КГЛІФу В’ІЇ ЖИТИ ІІОІІЕ 

Ж: ЗДБИС’ПІОу БИ І НЕ 

ІІрШДЗІІНІІОу КИПІЛИ 

ол слави вожніе Ното.» 

на народ чдоб'іїчкн 
страсти и ПЕчаиі пон 
ДО (и) ІІЕМДІОКІІ Н іф)зрс 

доу сь.иьрт 1! паки кра 
трша ГОЛІЕІІЕЛІСЕ 

да н синове вожи па 
рЕЧЕ.НСЕ ПОТОДІОу ОС 

там елі сну діцрзкиу 
Л’І;л еже сжт д'ісда сочо 

інша ЕЖЕ Тр'Ькоу твори.» 

кратра оклЕКЕтаді еже 

•гатва еже развон еже пилі и 

0lTOHK5NH'№ ЕЖЕ роти ІІОМ 

же ну не нассаі пх к? псе 

стопааі еже нЕнавист 

ННІІ(Ж£ Т'!;ух Д'ІІД ЛИШЕНЕ 

ир'Ьд кожиліа 0‘індіа лю 
ЖЕ ТЕ ПОТОЛІОУ СИІІЦН OVfiH 

д*іітн II садш раз^\*л»1ітп 
ЕЖЕ ІНШЕ МрВБ’Іф) чло 
к'Ціі б днца тациЕ ако 
ЖЕ II ЛШ HvCH.U ТЕрЕ НЕ 

пршазшша сузіїЕііавн 
Л'ііііїе а кожю огздювшіїЕ 

■# "v” 
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61—62, Київські Глаголицькі Листки, лл. 16 і 2а. 

З техничних причин на ст. 311 323 подаю і замість 
ї. коли над ним треба вмістити діакритичний знак. 

жь hr дшь щшадти 
Нх Їже нхи, літа огрщлчцд 

ІІклажЕііаго клі'лшітд ліг 
чешім тбоего ї ііаінжа 
чьсть№ веселіші; пода 
3L ЛІІЛОСТІКйГ- \й ЕГО ЖЕ 

‘Hit’ll» ЧІіЕ'ПЛГЛ* ШОІЖ 

оуво ЛІЛУШПІД ЕГО ІШЛАДОуЕ 
лій:*: пий:-: 11 її Дії ОІМіїТ 

окаті іа пі пршЕШЩіА [ гІІЬ- 

скіатГ- 'і уодатагіЦіо 

кіді сучІШнх- кх чисті на 

листи III; Я- БЯ ЛІтЧЕІІИІ ІіЛ 

слдлиткх: улїї» глїї, імпьиї,: 

\\0 ІГІїСтДд:-: 

НІІЛЕСЕ СКІАТЛГО І МрІЛЛра 

і ГХМгЖ ІірЙКЕ иаплИііЕііі БХ 

ЛИТКА Просілій іТ кже наш в: 

Дй 6ЖБ ЛІНЛОСТіКаД окдці 

пні посілій- од споті ні, над 

ііЗДд іншій сін.ліеліх: гли,:- 

(Пі Т1.3Є ДЇІЇМ, ЩйЩ 

кДлжЕНоулюу клііЛшітбу 

ЛІЖЧЕШШОу ТКОЕЛЮу- СИЛИ» 

ИЙН ОТ Я ГрДуХ СККрІїНОСТИЇ 

пашїух окісті: глїї,: 

II РдФїі II Гід; ДО судМіїНяі Ш 

(Ч)іЛтипаго клііліентд зако 

ІІКНІ fvtl 'і ЛііОІЕІМКЛ чи сі 

ШТшф І ЖЕ О У'ПА ЖЕ KXN 

ті ІіЛЛЖЕНОу.иОГ аПОСТО 

лоу ТБОЕЛЮу ІІЕТрОу- КХ. \ 

покості подроугх- кх, не по 

ТіїИ: 
ПОДЛЗІ1 HdjllX ИрО'ІЛІХ 'ПА 

КЬ СЕЛІОГХНЇ ВЖЕ* БЛЙЖЕНХН 

ІА рад? Л1&ЧЕШЦІА ТБОЕІА 

фЕЛІЦІТЯН БЯКОуПЬІІЛлІЛч 

люлнткж: ї тоіазе рад] 
ЗЛІПЧІТІ нхц; глїї»: І!Дії (Slid 

На слогжіікхн ліс дій твої ух 

ЛІИЛОСЧ’НІЛ» Прізир/ • і ■ • • 

СЕ НХЙ чистий свідтхнух 4U 

стадія: ехткорі ихн радо 

CTUIIXII ■ кх кдчмідаїь жнкот(д) 
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ІІО ГПіСЙДд :• 

!|ХЛІДрЬИО тіа люлйлія ККС І 

/ліог'аГі бікі* ліолнтблліі сбіа 
тхир ткоїр- ї Т?И СЛЛІЙ 

ВЖАІ* ї длрх ТКОІ КЯСЕЛГ 
БЯ ІІХІІ* І БрДЛНА наше К 7. 

нрлкьдж постлбі:- глГЇ»;- 

ДШИІд М fib'Cw Л'ЬНЇ fil. 

С&ГО ДдШ ОГ'ЩЙ^:, Кя' І ЖЕ ТКЛрЬ СБОІЖ БЕ 

лили І10Л\Гл0ІЯД- І по ПІД 

БД СБОІЛІЬ* Г13БОЛІ БЯ 

ПЛХТКТІСІА СХИЛ СЕМИ Д рЛ 

ДІ ЧЙОБДЧЬСКЛ- І КХСр 

TASK НЛЛІЯ ОуТКрЬДІ EpU 

ДІІЦД ІІЛІИД * ї ЛШЛОСТИІЖ 

ткоеіж просіідті нхи: гліь: 

ІІіІД Ь ІІідаМЬ: - 
ЕЛ13Х ндсх илиі п просі 

ЛІХ ТІА* ї ЛЮЛІ ТКЖ НЛШЖ 

ОусЛХ'ИІІІИ- ДЛ ОуГІХЕЛІШЕ 

(кх)ньліеліх ДАЙ» сесіях • 

ї Б Я ЙІОЦЯБЬ ДЛрЯ С|> ТЕ 

кд пршошіх: гліь:* 

IIP дФДЦИд: кдчьііхі вже: 
'r%J 

ІІЕШІіСШПЛ TROIA СЇЛЯН 

II ПрОСІЛІХ І ЛЮЛІЛ1Х ■ ДЛ сх 

БЯНШЬШЙІІ ТБОІЛИ • ДО 

ггої нхи схтБоршл ііяіі : ї 

БДЧЬНЛД ТБОД Ір ЖЕ ЖІАДЛ 

ЕЛІХ ПОДЛСІ. НДЛІХ ЛІІЛОСТІ 

б і. по : ріь гліь млшшії • іліь 
№ ГЬСЙДд:. НрбсіЛІХ ТІА Ті ДЛЗЬ НЛЙ1Х* 

ДЛ СБІАТх'і ТКОІ БХСЖДХ 

ПрІЕЛІЛІЛчЦЕ ДОСТОЇШ Ш 

ДЕЛІХ ОЧІ ШЧЕННД ТБОЕГО * 

ІІ БДРЛ ТБОД БХ НЛСХ ДЛ БХ 

ЗДрлствтх : гліь ндішліь исм * 

ЛІІїШд Б- # ТОейШр Пронліх ТІА БЬСЕЛЮГХІ БД 

чьнхТ бже • прізьрі на аю 

ЛІТБЖ ІІДШЖ • І БХНЛ~ 

трьндд ПЛШД ОМИТІ- ДЖ£ 

НХИ СОуШІАТЯ грдухи плин 

лн: ДЛ лилоетііа тбое 

№ *із^лбі нхи: гліь наші 
МПД'Ь ОЧІ Л fl Т Ь /И Ь: 

ЗІ 
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г іМ ПрІНОСХ ПрІІІЕСЕМЯ І ТЕІІД 

просілій тіа нріТлі : і 

жі ї'п клагословЕстілх 
на схиленні е наше : гліь наші 
ІІРдФіЩИд: ДО вдчьм вже; Ял сіл тебе дрьжілія ї лило 

СТІ тіїоеіл просілій : прі 

Зявалх іійи е сі гі - да мсмра 

б і іійн ? очі стІ : не наші 

р ддлх раді - нх овдта тко 

еі'о раді 'і же н І СІ оклцдлх 
нлліх : да вязліожелія доу 

ШАЛИ І талесуГі і лійіісль 

ли наші дії * прплти gauo 

ваді твоїл : ІАЖЕ Е СІ ІІОСЙ 

аалх іїх малій : ріь гліь на 
ішліц* і fiibже велінь :• 

ПО li liDfYiДл ; • 
Лбілтйі твої ЕХСЩХ 

J/п ЇЖЕ ЕСЛІЙ БХ3ІАЛІ ЛІО 

лілій тіл * да очгститх 

ІІЙН ОТХ Грдр ГМШІ^С 

KZ НЕіиСЬЦлІ ЛІОІійБІ 

ІіріІВЕДЕТЙ Нх'и : гліь 

я : і 

наш-: 

ДіЬШл # 0 ТОДШ: • Просміх ТІЛ ІІЬСЕЛЮГХІ 

ВЖЕ да АКОЖЕ ЕСЛІЙ СКрйКЬИІ 

грдрн наші дії : лилость 

ІЖ ТБОЕІЖ ОТЯ БЬСДр 3X 

лиі нашґр очісті іші : 

гліь:- НГЇДТі tf II ДІТЬШШ 

ЦрІЇЛІН ГІ Просілій ТІА При 

I ЇМОСЯ СЬ ■ ПрІНЕСЕМйІ ТЇВД- 

й Знак денна раді члокд 

ньска ■ 'і СйдравІЕ палія 

лазь • ї доушіА нашіА і тд 
' н 

лсса о чи сті - а ліолітвд' 

наш,у прими:- гліь: ПРдФ 

ДО вдн мій і вже : ■ 

МІЙІІ Е СІ ЖНБОТХ мать ГІ о 

І ТХ НЕВЯМТІД во вх вхііт(не) 

СХТБОрІЛХ ІІЙН ЕСІ • І ОТЙ 

падйшіА вйскрдсі пакйіі • 

да малій не достоїтх тевд 

сйгрдшаті : твод же с,у 

Тй БЬСД * НЕВЕСЬСКаД ї ЗЕ 

лідьскад гі ■ да тйіі салія 

отх грдр нашір изкаеи 

нхн : ріь гліь : * 
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ПО йТіОіїіДд ;* 
надіх: еьееліогя'і вже 

А4 ДІІО ЖЕ НХН £ СІ нешвсіїх иіа 
піціа насянтілх : тйкозе 

Ш І ЖИВОТІ HdlUh СІЛО 

Щ твоіглч оутврііДі ; гЛїіі : 

ЛіШд % # ТО/ШіЗЄ:. 
ІІДСарЬЕТБД HdlllEdHi її Л\| 

ІД-ІОСТІІІЖ ТЕОЕІЖ ПрГ$Ьр? ; 

і не отхдлзь нлшего тоу 

ЗІЛІХ ■ І НЕ OEpdTI НЛСХ 

Б 2 П4ДНЯ НарОДОЛІХ ПОГ4 

ньскйіііИх : х'а раді гі на 

шіго ■ їжі цдсарітх ся оть 
ЦЕЛ\Ь І СЯ CEIATZH4U. ! ■ 

Ей Ah tfUdflThdlhi ЇВ ОД ЦІІрІіХІМД тврьдь 34 

ШЧІТІ Нін її * ІЛЖЕ It І 

ОБрЛЗЯЛІІі [|ОІ(ИЬ оу по 

ДОБІЛЯ ■ ІЖЖЕ НХН ЧЕСТІ 

Л1Х 114 ІіЛЛЬСТБО HdillE ■ то 

(г)о р4ДЕ ЕС| HdrtlX ЕДЧЬ 

НОЕ ©БДЦДНИЕ ПрНМЕСЛЯ:* 

гль нашіліь ; • 

ПРдФЙЦИд. . . . ad ДІІХИЖЕ СЖТЯ ТЕ О ІД СІ 

ЕЛОуЖЬКЯН ЕЯЖЛКБЛЕНЯН 

ІД - Т4КХИЖЕ ЛШІСЛЬЛИ CSO 

їли НЯИ ТБОрІЛІХ * А ТЯИ 

глліх гї прнсно ІІЯН гіріЕлілі ; 

Д4 ЕХЗЛ\ОЖЕЛІЯ ПрЛЕЬДІї 

Н4Д ТКОД Н4СЛДДОЕ4ТІ * 

■' ОТХ НЕПрІДЗШНХ ддлх 

ОЧ ЇСТИ TIC A ! ^іїїь ГЛІЬ HdUI 

ЛІЬ ; ГліЕЖЕ БЕЛІЧЬСТКО : ■ 

ПО ЇГЬСіЇїДд ■’ 
||ІБОД СЕІАТЛД ЕЬСЕЛЮГХІ 

I ВЖЕ • ДЖЕ СЕ НХН ПріЕЛМЕЛІХ J 

Н4 рЛЗДрДШЕНИЕ • ї Hd ОЧНШЧЕ 

нне на'ліх кжд& : а тхн са 
41Я П0410ЦЬ№ ТЕОЕІЖ БД 

чьнож зашчіті нхн : гдїи 

/ШШ ■ А . 0і* Т<ШЬЗ£ : . ПрОЕІЛІХ ТІД її ВЯЗДЕІ 

ГНЕ срьдьца Н4ШД КХ ТЕБД О 
TZ ЗЕЛІЛЬЕКЯНр по^от(иі) 

да ЕХЗ-И0ЖЕЛ12 ртдті (не) 

БЕСЬЕКХНДІХ ТВОІШ і • 
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(ІШД'Ь 0ПИЛТ)1іД11і. 
акин же їдіадія * нрддх 

токоїж ся#* * ї пропліа 

TIA ІІрІЇЛИ (А ■ да ї НЯН БЯ3ДЮ 

ЖЕДІЯ КЯ ЕЯЖітКЛЕННІ ТБО 

сдіь : rail* пашіли, ; ІІГдФії 

ЦИа * ДО БАЧИШ БЖЕ : • 

тдока папід не кярдпшіА бя 

Он ас* ■ І1Я Г( ЗЛрДНІЕНИЕ БДЧК 

ПСЕ ГіріСНО ІіаЛІХ КДчДІ * ГІ 

нашЕГо раді : ті і;о ній са 

дія ота тклікняууа отаві 

де : V очісті ■ 'і закдЕПЕ * 

ї достоїмо н знав і : у діб 

глїь нашніиь :* ПО бІіСгііДд: Басоль на д людітва наша 

оутвріїДі нан гі едчьняндіі 

твоіди : 'І модазь надія ся 

пашім е твої : гліь наші дій: • 

сИЬШд ■ Т : 0“ ЬіЯШ і ■ 
(Т)яи гі отьліі нан ота дЖкавь 
ства нашЕго * ї тбоеіж дііло 
етиіл; овратн нам на правьА* 

твоіяч ; гліь нашідіь : • 

МДЧі ОЧМИТТі Mh ; . 

н рІНІСЕНЯІ ТЕБД ГІ сіп даря 
"і же там і'сі даля 1 сятво 

TROE рідк ■ цірававЕ раді 

іа ■ і жівота і прдставдЕ 

пнд нашЕго раді : і сгедстоу 

елія най * дко кадьстко е 

ста ч^о живота Бдчьнаго : 

гдїк : ПРдФіЩйд * 40 

БАЧКИXІ ВЖЕ ; * 

ІН 
ОДІ ДІЯ па нсоу уоу сянноу 

тБоїлюу ?і нашЕдюу • да 

ЛІІЛОІТЬІЖ СБОЕ№, зашчі 

тітя нам і сяпасЕТя : бе 

Ж ИЕГО ЖЕ БО ДІІДОСТІ НЕ БЯ 

ЗДІОЖЕДІЯ ННЧЬСОЖЕ СЯТБО 

рітї ; тдлш же садюго 

его раді дарян ї лімость 

II рІЕ ДІДЕ ДІЯ 1 БЯ ДЮБЯЕ1 

живе дія ; уЛіь глік наші дія 

110 ГЬС&Дд : • Єяслла теоего Ті насан 
ЦЕш проплія ТІА : ота БЬ 
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ПрОТИБГАЦІ рсід 11(1 

дія шїасі U/.H : гїїїи iidij.ii : ■ 
/ИІіГІТд 0 /ИГй'ШІІЩдХ'І. 
■Цдченїіїх’ тбоі^й гі чи 
ІІІп'ї чит&ЦЕ люліліх чча 
ПрОСІАІ^Е : ДЛ ДІЇОЖІ ІА і'сі 

ЕЛЛКОІЛ’, ТКОЕІМ HEUECUCKOy 

№ оуТЬрЬДІЛХ ; ТЙК03Е ЖЕ 

‘І НХН ЛІІДОСТІ№ ТБОЕІЖ 

прїли гл\ь r-М Дії : НрЖОСХ її ПрІНЕШШ ТЕВД 

ЛІЖЧЕНІКх' ЕБҐАТЙИр pd 

ді прнлії : ї люлітбЛїИі 
ilfx І ЗЛІІОКДДЬЛН ТЕОЇ 

дії пріспді мідія подіоци 
рШ * гліь : {$ бІі^пїДд:* 
Л чисти нам п ИрОСІЛІЙ ТІА 

l>'tlEIUCUEKXHJ(2 ТБОІІрЯ pd 

ді з4П0Бддь» : Г оутбрь 

ДІ ІІКії ДЙ ЕДаБІЛІХ ТІА ПрД 

дх сбіат/іші тбоілії 

люліткалн пашіли : 

глІь нашими : * 

/Иьшд о" ешхЧі Ш$т 

ШІ 
ХІІ МЛІТЬ: Иодідідіїеіа: • І «2 ЇЖІ НХН МОЛІТІШІ радТ 

ІКДДЖЕІІХНІА КЦІА 1 МрІСІІО 

ддбхй лілріГА : ї клажЕнхїі 

1(2 рлдї ІіИїЕЛЙ ТЕОІ\'Х - ї 

EUCA^X НЕВЕЕЬСКЖІїр сіла 

р : г аностодх • ї діляче 

ПІКУ? • ї ПрДиоДОІШІХИ\'А • 

ї чістянр ддкх • 'і кхсд^х 

сБіАтянуя ткоїр ЛЮДІ 

ткали • Прісно НХИ бя^бі 

селілх е'сі : просшя ЧІА 

гі • да ДКО ЖЕ нхн чьпїліх 

чисті ГІ ]\Ч на EUCIA дині 

лшлостш тбоеіж да^и 

наліх прнсно наслддокаті * 

HEELECUCKXH1A ТКОІА СНЛХИ1- [ЛіЬ: 

гліи нашліи: НЙДІї Vf II ЛїІТ Йаря си прніїїнхїі текд гі 
КЬСД](Х СБІАТХИр НЕКЕСЬ 

скхнух сїлх рад?: ї бх(У)ед 
j(z сіштхир ■ тбоіі(х раді 
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і гірдкіїльїіхир р^лі : вл 

ДІ ТЕКД IЇХ уВАЛА I A ІМЛІХ 
діодггвалн і ух А ©СТО) 

Hof отхплаті : гаіь ііашшь 
ПО ІШШІ: - НрОИ.ИХ ТІЛ її ■ АЛ3І1 НАЛіХ 

ЛЮЛІТКаЛН віддух HERE 

Сі.СКХНуХ С(М4\'Ж • ї ГлЬСДуХ 

свіжтхнух твої ух * і а дах" 

І ух pd.V? ГІр4БІіДЬ1ІХ1іуХ ; вя 

CAAXdll. £Ї ЛІ Ь БХЗІАТХН 

іШ. * очісті срьдьцд нашд 
отх грдух нашіух : гаїв на:- 

тлтш і і : 
AXTKOpf НХИ п ВЖЕ ПрНМ ІД 
JfcTIiHXll ЕВІАТДІ НЦІ І При 
епод два rtvdpui : 1 достої 

ІІЯИ СВГАТХІїуХ dHtex ’ ї 

КЛЛЖЕИХИуХ d ІІОСТОЛЯ • Ш 

чіникх ■: ї прдподовьнхнух 

(і) МІСТ» пух ДДБХ • ї Б1ДД 

(ух) свіАТхиух тьогух : лю 

ЛИТБ4ЛІІ їуя ДІШнітГ І нхн- 

Кратнд нхннд клиже (нйіх шн| 

НЕ- ЛІІ Еі да ВДрОВауОДІХ- Ііо(і|ІХ оушд) 

d ДЕ MX НрІІБЛНЖИіА- ©TXBpzjsfAdlx) 

супе ддла ТЕлшіад- п облдцд(ліхса 

ВХ ОрЛиКИЕ СГгД’Гоу- дко ВХ ДНІІ к( ,їгос 

вразхн© уодилія- не козхлсгр(а 
іінлш- п пхдішткнлш* и лі ьо(дліш) 

ЛІН- II СТОуЛОДДНИНЛІИ- и рХКЕи(иМсии) 

н закистхаш- нх єклдцдтіса(гліь її) 

і урліх- и плхтиоугоднд НЕ творіНТЕ в) 

х поуотн- изнЕінагаїлицаго жЕк(дрсіЛч) 

ПрііЕіИЛДТЕ- НЕ БХ СЖЛШІДНИД п(оЛіЯІі) 

ШЛЕІШЛІХ- ОБХ БО КДрОуЕТХ ДСт|н RCd) 

а нзнЕЛіагалн зелне да дстх- д(дхн н) 

£ ддлчЦіаго да не оса*жда да не о\ (кард) 

ЕТХ- И НЕ ДДЯН ДДАЦіаГО да НЕ о(сДчЖД) 

dETX-Vx КО Н ИрИАТХ- тх н кхто (еси о 

слждаАи(с]тоуждіго рана: £ьо(іліоу 

гоу: стонтх ан иадітх- стаїїЕ^тх же 

сііленх ко їх поставитхн н. 

: Стан жат; іМеЙШ(Ш) 

Зацшти їм ракхн своа (лиірх) 

пхимн запоБ'кдхлін - н оуп(хва) 

аціаа кх застжплЕНИЕ* вл(ажЕ) 
і с(оупог 

XI НЕ) 

і пенали- їа ради наїшго- 

ндн л\арнн: и отх вскуз 
татх нашиух ехтвори н( 
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Пражські Уривки, л. (а. 
Курсивом зазначено те, що тепер вже не читається, 
але що міг прочитати Шафарик в 1857 р. З ви - 
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Пражські Уривки, л. Іб. 

дання Н. К. Грунського 1905 року, 

СБО ЇІІО у£ БХЦНШГІА 

проск і^і« бшдчііЕМ'іі: 
Gfi/J: Hd ПіаЙтхтнкости :• ПІАНТЖТИКОЕТНЕ CTdA ГріА 

дат : fujiм почіїТАтх \р 
CThlli: ІІрНДЕ ІІО ОуДІОуДрАІА 

апстодхи: еего при 

ДІАДІХ біЇЇи: ї поклони 
дгапа: Елюу: - « СйдТ 
ИД/ГііВД: на розхсо; іди 

ДКО Бїтярн: I НОБХН 

уоддтді: ПрАД'ЛТЕЧ 

Е ХШ ТБО№: lAAOOttt ЛіО 

ДДНТБОу І1СХДИ Н АЛ\'А 

уііДЛГАЦИЛІХ ТБОЕ ЧБ 

етмюе: б;штбьное 
Зяетко: ^ « £йд: її ПОСТ 
0ЛЙ lltvTFdi uwwwvvv 

АКЛДСТЬ ОЧ'Х lid прилшиа 

VtTdA апостола прдліоул 
OdA • ІІЕТрЕ КДДІЕШІ ■ БДрЖ 

ИДБДЕ ЛШрОу ■ ОуТКрБЗЕННЙ 

ДХБОНЦЕІО ГБДТОНОСХНДД 

рилшка псувало: СВд; Нй 

НРдСїШСІШЄ: Б*Ц а: 

ПрДСТДБИСІА ОТХ ЗЕЛІІА 

Hd нгБісд дійти вікна* 
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77 Пражські Глаголііцькі Листки, л. 2а. 
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Пражсьиі Уривки, л. 2а. 

;• аитифонь: в :■ 

а ! * ".us: Vi а :* гласг ї 
Окидоу лил дко пси лшози 

оударнша тіл і^дсарю 3а лани 
тоу оударЕііндія Бхпрашауж 
тіл н лхжЕСякдтоБауоу*: 

и б •; і;х бхнхліи:* 

нтифонг\ в: ««Г: тГг гляс» к: 
ПГЬЛ \ Бсмсри ТКОЕН 

TKOHiMZ ПрО#МД 

КаШЕ ЕДИІІЯ ОТХ БДЕХ II іірд 

дасг% лт БЕ34КОНХНХИ же 

мода не ьхсуотл разоулідти :• 

ж гї окнділц: 

фонь: б :* пса :• к: глась: Г: атг 

'Р ОуЧЕШПЇОЛІЯ 

ил«о н :• Слово законопрдстоу 
ПХНО ЕЯЗЛОЖНШЛ НЛ ЛІІЛ ТХИ ЖЕ 
ги ні ОСТ4БН ЛІНЕ NX ПОЛІНЛЖН ГІН 
Адидлгна лсп% н :• 

ІІ4Д та кхзнн юдо наоусти прд 
дати ЕплЕх Еза лина апо 

СТОЛХЕК4ГО тіл отялоучн 
Еза дара цдліние тіл лиши 
*3а СЯ ОН Д ЛІН БЕЧЕрДБХ а 

23 
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73. Л,іажські Глаголицьні Листки, л. 26. 



Пражські Уривки, л. 26. 

от/)ішо;’<?зйи OTpuwov: еза 
0ИДЛІ7, ПОЗА оу-VXHKX TfxOU ПрИ 

Зрд: ш колина Блага тномь 
IIД ТКОД же KtfC^fiddXHdA ко 
ЛД СКЛИ'Id Та ‘ГІД а того не 
ЛіА^НОЕ ШЛОІродн \\рО}ї() КД 

стхсіа п велид жлости :• 

ГілажЕнна: гласх :• : V: 

ДрДМ ради й\йЛ\'А piU RX'CWS 

исілх лрАЬьлг же к^ижх 
:* нхліх разкош/нкх и кя ран 
:■ ктдлн іа окх бо кккоу 

*:* міх запокдд1' прдстоуцн ех 
•:* ткорхшаго и & дроугхи прошд 
•:* TXtIA Kd ТІА ІІЕГІОКДДаШЕ TdIA 

цлгосіа: полшііи лі і а еіЇсе еґдл 
■ прндЕши бх ЦАсархстБіїЕ сеое:- ІІворхца законоу отх оучЕНЙка 

коупиша пракхдхнаго и 
ж<о о^аконхнивх н пила 
ТОКИ Hd ЕСУуДИШЧИ llOCTdKH 

1 на кхііхюце расихнн лііанх 

HOVW насхіїцхіиаго снд г*х поу 

ЕТ-ХИНИ ЛІХИ ЖЕ npdRXAS 
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HtKtHHty 
К4 HT'SMh КСЙБІї 

шдд-нкегшпнн 
гьтожшекшть 
K**fB’AllTbf БХТ9 
іІ.ІЬЖН SlkT’JK-g ■ н 

ЖНБГГ’ІБ'КСБ'БТї 

Y А №*Б КІМ ХЇш Біг 

ТХБХТіКтБЬТН 

ТКСА’НТКМАКГ ft 

ДНІ K ATX+KXtCT ь 

YAKKTSmtXrtAHX 

OTXKA-HMA«M»y 

H8AMXf TXn>HA« 

BXtXK* ДІГТіЛЬ 

CTS» ДЛ(7,5-6ДііТ4 

79. Олромирова Євангелія 1056-1057 p., л. 2. 
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Шіг ШНДЄП ДННД 

ДАЕЬСАК’ЬНЖеоу 

БНКТІК’ЬШЬНН 

ТЬСАСЛ^уЖЬБА 

ПрнНОСНТНБІу 

WHT&Qt ЛТЬБА 

Ml fAKOmilO’ZHA 

ШАОЇ|АННМЄн'е НІ 

СНГДААУгМіиїЛІ 

ГИНУТЬ 

ГОДИНА НІМИНА 

80. Остромирова Євангелія (056-1057 р., л. 496. 
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iJT'&MAT-freA ГЛА'СН-9- 

1В|И; M AO H 0 • 

глконьннкі 

HtK XIH П f H 

ДЄКЇНІСКН 

HCKOVIUAIA 

ННГАМ OVYHTf 

ЛІТ) IfARZjAflObt 

дікольшньїгл 
кон-ь нкжнегі 

н ад «у ьггликн 
ШНГАїАСЬОНГО • 

BlttlUllCOAllblUU, 

tEJHMLHbbCUjb 

АШіМіТЬОКІЖ н 

ьиііжплгплніА 

TfSOHfA tHKtTb 

Пі 

ушь*дь пгто 

рЛ ІА Ж Е П О ДО Е ЬН д 

сен ьиглмкншн 

КЛНЖІНіАЛГіИьо 

КГОІАКОСАІШКД 

Б ЕСЕ ІЖ 0 ї)НТ7дп) 

ь-ідміа ші-гл 

lf0HT.HIIOOI|H^H 

САТЬ CIkUano 

ШігЖЕтЬ AOHCtJIUll 

ьуїшч піаніст, 

ГЛІА YtTOtAKAMX 

ІШЬННТіОД'Е YH 

HKtTttинг гал 

ШАКІШу ДІДОВА 

ГЛДНМ'4 

ЕОДБДЖ дугрь 

ГА КГО М ДО n" *1 

SI. Остромирова Євангелія 1056-1057 р., л 825. 
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ЩДТ^ОЖНГОНО 

ГАїиїЛТБОНІЛА 

АЦІїКОДЬДг ГАНА 

HLjAKTkH КАКО 

МОУКСТКНг Н 

нніАтохтіш 
ЖААШШШІОуОТІ 

К-ЬЦІЛТНСЛОЬО» 

іїшгмікіто 
ОТІДШІТОГО 

ьгпжнтнкго 
КЖТОЮІOV 

^ , J- 'j** 
(%-€i‘m*N‘|BANa 

82. Остроиирова 

і 

* ч Т.ги AT-V і ДТАА ’(К+'.ч— 

ШГк оутгти 
КОШТкСБОНКіҐк 

АЛЛНН’кГЛКкБ А • 

Ш НШНІЩНМ 

іТкІОД'іи-ДЖІДІ 

кісдкжджті 

HC0HZJ Ш1Л1АЇЛН 

ШНдАь AtAObO 

ммога NiMHUt 
НДАЛЧ АвДкНН 

ТОМкНАНОГОДН 

н-t ннкжтозмт 
К^СТАННАНГАН 

nkUnhh тчкг 
Щ144^АіиіОНКДНН1 

ІАКОЖ^ЕОКІДкНН 

ТАКфКЛ 
Євангелія 1056-1057 р., л. 83. 
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mnkchhna^ 

Г/ІЛН ДА^СІНД 
ШЬГША1}ІЬНЇІ 

Н ДАЖДиЧДіШЇ 
ДЬїШЬ Ж СТА ^ 

'VMr: я 

. ‘riv-j 
•" u : 

’Afk 

83. 

БНЇ1АМЇ 
ГИ НАША ІДКв 

ішїіоітльліа 
К ІШ ї ї 
NHKOIUITNAIUH 
МІ HlKfclbl 

ДННДСТБЇМА 
ПЛІТЬ H1HZBA 
ІннШотгпІ 
П|)НМ2НН ЇА 

Остромирова Євангелія 1056-1057 р„ л. 1236. 
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жнсанїї ьг 

НИ5\-С \ 

А Гі їй® ь П 

к. 
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Y« гдл пк^мді 
84. Остро.инровл Ь'вангелін І056-І057 р., л. 140. 
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tl G A 0 ti О Б t. О T 1. 

ЇГл II гГІ. Б t, 

I; G OfiO ї се Б T. 

'“її О K О H II 0 f 

h~k II T tl M Ь Й G A K XI 

Ui ih X II b 6 ^ H 6 r O H H 

YhT0HH6 BSIGTb 

кжевметь t 6 1 т o 

U b l II is о T K K tl II 

Ж IT fi О T Ь Ti 1j 0 fi '[j rf ‘l, 

Y Л 0 ifi *Ь K 0 u I, p lie fit, 

T 1. fi 1» T Б LI ti G G Б T П 

Th tilfl П T h U А н Г 0 

неон A T T. t Ii AI о T ь 

Y Л 6 K I. H.OGI U H l 

О Г Ті Б А . II LI M ІІ LI О V 

II О Л H h t T 1. II j) И д £ 

В b G I. P. t. A t. т Є A I, 

GT60 A A G h Pi t, А 'Б T € 

85. Остромирова Євангелія 1056 1057 p., л. 2. 
З.азок шрифту з в/дання А. Востоксва 1843 р, Пор, з № 79, 

Л&ВАТ€Б-6ГМШЇ тшітп ш«кгпмб 

Г * 

А Г- 

^ ПНЄАТН-^їА* 

* Д'ЬбБглгЬ. НдпноДіжсСу* 

^ ЛН€ СС.^АКО^СЖН70НД|)І 

? wmp hati^k^jo^ijioj'h^ahaboj'TCwa 

86. Остромирова Євангелія 1056-1057 p,, л. 294. 
Запис діякона Григорія, 
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і уу^'ЯАлАі*ужт%маЯі*у тагАд 

уідрЖАцН^К'кЕЛЛГГН >HeijA(BOf 

Г«/Д|>вїЛДБА н Kjjatac ЬО t ГО ЬОЛОДИЛЛН j>A • 

j СЛМїЖ»Н^А(ДлКї^а«Л^Ь П^йВЛАА 

і Ш£СТ0ла(І|А;£*ЄГ0/А^(ЛАЬАК,ХІ6К*- 

* ДК|9йTrttbO troc rm n«j>*yh гулк йти ■ 
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* г0|> »А'£ J[j| 'АН9 гл іук длр JH к 2, с ь 

З ТАЖАЮШОуГМуЩ'ЛННІ-НА^Т*: 

3 Ше Н НО ГАГлгдиГдАЛ'АКрТІІ/Д 

* шіслм<і Алн£мсугіегіілнЧе(^| 

3 ДЇ ЕВАНГЛНСТЇ Ш0АНД г.М^бД ■ 

* A1JTK*,‘JUIAj? ИСТ'АЇДА/уд о і|1 Дц|Jд 

f 4МД МІСДКД HliAKj КА МЯДфМОу 

3 «««у нпоА|ву^н«его. фсо^А 
З ff1i.i..,»- ----- І 

* tbOtv 
'АМ№ 

* МІГ» НЙ п НСДД Z Є улн(І д*НЖе ГА 

.3 |M^N i;etJr9NrtHHIlJf ТШк!Л9^м 

-3 Z^Z^'fcTНАДLH ■£ fcuj ь ннісзу - 

З пвУАД X^S/THCATH * MtJA e/fTA• 

^ІГА' Г1АПАИА ПЛАТНО НА ^ОКО 

3NfcYA MtjA'MAHIrt BA кТ HAIW 

^ f ПИСАНА • МвЛ^ЖЄЕАС*Д'ЕЛ4 

^ ^НТйїімриД’Х нЕіЛФ^*Т£КЛА 

З ТН Н2НСП|!ЛКЛІШЕ ЩГНТЙНТГІ- 

З JГЛ If в Б'О МСГ2МІ1Л7. ПАЛАТІ І'ЛІ 

S- Ті. £ДТ{■ ДЖКЛЬ№*ТЄ *— 

АМ№*— HYAAea-btffl -нподр^жиЕМА 

* YA4*«0 Г4Л|>ДЬАіТКврте;кєма 

^ ^огАл-k сгд^і ж.Alps n<jjjuyYfrH,m 

87. Остромирова Євангелія 1056-1057 р., л. 2946 

Запис діякона Григорія. 
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89. Оотромирова Євангелія 10561057 р., л. 1266. 

Мініатюра Є а ангели ста Марка. 



90-98. Іниціяли з Олромиравзї Євангелії 1056-1057 р. 
.ft я. б36, В л. 2666, Р а. 2676, В л. 2696, Р л. 216, 0 л. 106, 

І.( л. 1416, И л. 25 і б і З л. 2556. 
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93. Збірник кн. Святослава 1073 р., л. І. 

К іязь Святослав і Його сем’я. 
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103 Збірник нн. Святослава 1073 р., я. 4а. 
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•04. Збірник кн. Святослава 1073 р., л. 46. 
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107. Збірник Святослава 1076 р,т л. 1156. 
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110. Архангельська Євангелія 1092 року. 

Загальний вигляд пам'я'ки в виіа ні Рум ^київського М>зею, див. виде 
ст. 134 і 138. 

Гф-ь— --1-к' --«ту “ 

* ti»Hi л 

ПІ. Архангельська Євангелія 
Рядок з датою пам’ятки, дна. 

1092 р., л. 177. 

вище ст. 133. 
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1і2. Архангельська Євангелія 1092 р., л. 695, 
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113. Архангельська Євангелія 1092 р., л. 175, 
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114. Архангельська Євангелія 1092 р , л. Шб. 
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115 . Архангельська Євангелія 1092 р , л. 123 
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ЧАСТИНА ТРЕТЯ: 

Додатки. 

1. ХРЕСТОМАТІЇ СТАРО-СЛОВ’ЯНСЬНОЇ МОВИ. 

Методологічно'бйліографічний огляд. 

З того часу, як слов’янська філологія стає прав¬ 
дивою наукою, відтоді й навчання старо-слов’янської 
мови починає провадитись зовсім науковим методом. 
Потроху вироблюється переконання, що вчитися ста¬ 
ро-слов’янської мови треба не тільки з відповідних 
граматик, але й з студіювання самих пам’яток чи їх 
добрих видань. Центр ваги вивчення старо-слов’ян¬ 
ської мови потроху переходив на самі пам’ятки, а це 
в кінці скоро допровадило до потреби мати добрі збір¬ 
ки уривків з старо-слов’янських пам’яток, які стали 
невідмінною частиною грунтовного навчання чи ви¬ 
вчення. 

Перші хрестоматії старо-слов’янської мови не від¬ 
повідали усім тим вимогам, які на них покладаємо, 
а це тому,'"що в той час такі хрестоматії звичайно 
ставили собі головно літературні цілі; крім того тоді 
ще не усталилися й наукові методи видання давних 
пам’яток. І тільки з того часу, коли хрестоматії по¬ 
ставили собі за ціль тільки вивчення лінгвістичне 1 
коли появилися видання пам’яток, які вже можна 
звати науковими (хоч І не в сучаснім розумінні), тіль- 
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кн з того часу появилися й наукові Хрестоматії ста¬ 
ро-слов'янської мови. 

За останнє півстоліття виробилися вже більш- 
менш сталі методи видання Хрестоматій старо-слов’ян¬ 
сько; мови. Головні наукові вимоги в цій справі в те¬ 
перішній час такі (як 1 вимоги наукового видання 
пам'яток взагалі). 

1. Уривок, який подаємо, мусить точно, буква 
в букву й крапка в крапку, відповідати свойому ори¬ 
гіналові. Це найперша вимога, а для досягнення її 
мусимо проробити все, що вказане далі. 

2. В давніх пам’ятках постійно знаходимо т. зв. 
scriptura continua, непереривне письмо, яке принято при 
передруках розділяти, як в сучаснім письмі. Не забу¬ 
ваймо тільки, що в цім випадкові не все в нас на¬ 
уково добре, бо, напр., ми відділюємо прийменника 
від іменника, тоді як в старім письменстві (пізніщім) 
та й в нашій живій вимов! такого розділу нема. Не 
забуваймо ще, що в старо-слов’янськім письмі не рід¬ 
ко бувають випадки, коли замість двох однакових бу- 
ков поруч писали одну; подібні місця треба відповід¬ 
но зазначити. 

3. Титл не роскривати, бо йначе втрачається 
характерна риса давнього правопису; коли ж з якихсь 
причин титла роскриваємо, то всі добавлені букви 
треба брати в дужки, чи зазначити Іншим якимсь 
способом. 

4. Довгий час при виданнях пам’яток чи урив¬ 
ків з них нехтузано надрядковими значками. Робити 
так безумовно не науково, бо ж при цьому ми само¬ 
вільно змінюємо характер давнього правопису. Правда, 
надрядкових значків в старо-слов’янських текстах X- 
XI віків не багато, а деякі з них, напр. придихи, не 
ставилися послідовно, а це й викликало певну байду¬ 
жість до них. Але останні досліди цих діакритичних 
знаків показали, що в деяких випадках вони безумов¬ 
но мають 1 фонетичне значіння, зазначаючи, напр., 
йотацію голосних, зм’ягчення приголосних, пропуск 
ГЛ7ХИХ І т. п., чому тепер принято в міру можливо- 
сти зазначати й їх. Кажу в міру можливости, бо жад¬ 
на друкарня не в силі передати точної форми всіх 
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надрядкових значків. Тільки в тім випадку, коли єсть 
відповідний знимок, можна не передавати в друку всіх 
надрядкових значків. 

5. Інтерпункція давня хоч 1 була примітивна, 
але все таки своєрідна, а тому ліпше її заховувати 
й не переходити на сучасну. 

6. Жадна друкарня при сучасних техничних за¬ 
собах не в силі передати давньої форми буков, бо ця 
форма, особливо в глаголиці, в кожній пам’ятці ріж- 
на. Кожна старо-слов’янська (взагалі—рукописна) па¬ 
м’ятка має так багато цікавих графічних особливо¬ 
стей в формах буков, надрядкових знаків та Інтерпунк¬ 
ції, що їх жадний друк не передасть, а між тим час¬ 
то ці особливості міцно зв’язані або з старо-слов’ян¬ 
ським правописом, або навіть 1 з фонетикою. Ось че¬ 
рез це в останній час лінгвістичне вивчення пам’я¬ 
ток зв’язується з палеографічним, а все це веде нас 
до того, що мусимо мати для вивчення не тільки са¬ 
мі уривки старо-слов’янських текстів, але обов'язково 
й фотографічні знимки з них. Лише знимок, І то до¬ 
брий перший знимок з самого оригіналу може засту¬ 
пити нам сам оригінал 1 показати правдивий стан 
старо-слов’янського писання та правопису. Ось усе 
це каже нам про те, що при теперішньому стані на¬ 
уки важніще давати збір відповідних знимків, ніж збір 
самих уривків, часом переданих дуже далеко від ори¬ 
гіналу (але пор. сказане вище на ст. 17). 

7. Коли даємо якийсь уривок з пам'ятки, мусимо 
перевірити його чи то з оригіналу (це найліпше), чи 
то бодай з доброго знимка (але з оригіналу). Покла¬ 
датися навіть на найліпші видання не можна, бо, як 
показали рецензії на добрі наукові видання, навіть в 
них знаходяться невільні помилки, часом досить чи¬ 
сленні (пор., напр., рецензію Н. Наринського на пра¬ 
цю В. Щепкина про Савину Книгу або рецензії на 
Хрестоматію Вондрака 1925 року). 

8. Друкуючи пам’ятку, варто додержуватися ряд¬ 
ків її; коли з якихсь причин того не робиться, обо¬ 
в’язково зазначити рискою ! кінець рядка; це важно з 
погляду палеографічного й лінгвістичного, бо в кінці 
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рядка писарі дуже часто відступають від загально при- 
нятих правил. 

Оце ті вимоги, які сьогодні ставимо науковій 
Хрестоматії старо-слов’янської мови, як ставимо їх і 
виданням самих памяток. Крім цього, зроблю ще та¬ 
кі зауваження. 

1. Принято глаголицький текст передавати ки¬ 
рилицею, бо вона більше знана; для наукових цілей 
не була б тут зайвою 1 транскрипція латинкою, тіль¬ 
ки вона не зовсім відповідна для цієї діли1. Правила 
транскрипції глаголицьких текстів на кирилицю за¬ 
кріпив! росповсюдив Ягіч в своїм виданні Зо граф¬ 
ської Євангелії в 1879 р. Ягіч запровадив глаголиць- 
ке д скрізь передавати через *6, напр. 'бно, що труд¬ 
но вважати за добре. Замість ї Ягіч запровадив нову 
літеру і, що теж не було вдач ним (див. про це вище 
ст. 214-216), Форми друкарської глаголиці запровадив 
Шафарик, взявши за зразок письмо Ассеманієвої Єван¬ 
гелії (див. далі на ст. 398 зразок цього шрифту). 

2. В деяких Хрестоматіях, особливо до Єван¬ 
гельських текстів, часом приводяться варіянти з Ін¬ 
ших подібних текстів; звичайно ці варіянти більше 
потрібні не для лінгвістичного вивчення, а для вив¬ 
чення самого тексту. 

3. Як при виданні цілих текстів, так 1 при ви¬ 
данні уривків з них принято подавати й грецький чи 
латинський оригінали, коли це пам’ятка перекладна; 
звичайно, це має значіння головно для вивчення са¬ 
мого тексту, 1 тільки побічно—для лінгвістичних цілей. 

4. При Хрестоматіях часто подається старо-сло¬ 
в’янський словник; безумовно потрібна річ, але ліпше 
додавати словника не тільки для поданих уривків, але 
як самостійне ціле, як то зробив, скажемо, Вондрак. 

5. Лише за останній час в Хрестоматіях стали 
давати трохи більше відомостей про самі пам’ятки, бо 
часто тут обмежуються двома-п’ятьма рядками. Але ко¬ 
ли хочемо заохотити читача чи студента до самої па- 
мятки, треба його познайомити з нею більш-менш 
докладно; без цього пропадає для них та величезна 

1 Пор. ще думку Лося в „siavia* 1922 р. т І ст. 410, 
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праця й методологічний досвід словістів, які зроблено 
за останні сто років на надзвичайно цікавому полі 
вивчення старо*слов’янських пам’яток. 

Коротенько спинюся тепер на тих збірках урив¬ 
ків старо-слов’янської мови, які ми мали й маємо за 
останнє століття. 

Збірки зразків церковно-слов’янської мови роспо- 
чалися у слов'янських народів досить рано,—роспочав 
їх чи не першим відомий російський Історик літера¬ 
тури Н. І. Греч; це були його „Образцьі Славян- 
скаго и Русскаго язикові, разньшь времень", тільки 
вийшли вони не окремим виданням, але в додатку до 
його „Опьггь краткой исторіи Русской литературн" 
ст. 349-383, 1822 р. Першим, хто випустив ц.-сл. хре¬ 
стоматію окремим виданням, був І в. С. Пенин- 
с ь к и й; його „Славянская христоматія или избран- 
ньія міста изь произведеній древняго отечественнаго 
нарічія", Спб. 1828 р., з примітками та словником, 
користалася великим успіхом і широко вживалася по 
середніх школах, чому мала багато видань; так, в 
1840 р. вийшло 5-те дуже перероблене видання, VII-f 
427 ст.; а в 1859 р. було вже 7-е видання її під змі¬ 
неною назвою: Славянская хрестоматія или памятни- 
ки отечественной письменности оть ХІ-го до XVII-ro 
віка, ХЦ-223 ст. Користалася успіхом також подібна 
праця А. Д. Галахова: Историческая хрестоматія 
Церковно-Славянскаго и Русскаго язика, т, І, М. 
1848 р. LXI+591 ст., мала 4 виданні. Усі ці хресто¬ 
матії ще не ставили собі головним завданням ви¬ 
вчення мови,—вони подавали .зразки для Історії літе¬ 
ратури. 

Такого самого характеру були й ті хрестоматії, 
що стали появлятися у^нших слов’янських народів. 
Так, Pavel Josef § a f а N k в 1853 р. випустив 
в Празі дуже цінну книжку: Pamdtky hiaholskeho pf- 
semnictvi, LX+100 ст. Хрестоматія починається над¬ 
звичайно цінним вступом—науковим трактатом про 
походження глаголиці та про глаголицьку літературу, 
а на ст. 43-54 дано уривки з таких глаголицьких па¬ 
м’яток Х-ХІ віків: Ассем. Єв. ст. 43-47, Мар. Єв. 47- 
50, з тої ж Єванг, листки А. Михановича 50-52 1 
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Уривки Клоца 52-54. Глаголицький шрифт, якого тут 
ужито, став надалі зразком для друкарського глаго- 
лицького шрифту взагалі; його форми взято головно 
з Ассеманієвої Євангелії. Ось знимок з цього шрифту 
з ст. 47: 

МАКС IV. 3-9. 

Яз, ВЛ8ЛЗ ЙДЗЄ5 ЙД+ОТ8. T ІІІ8ТЙТО8, 35Ї,Л.|. ЯА-МНЗ, gv-b Г-(.ЛЗС 

•р+ гзсш, °і> гьзлзе msve, » тае+ш<€ а. + льа»я.зз р-і-лз *ч 

ss ^злордззг-б, тлзлз тзй'яра мсра-с wii-Paa-ev; *р +е-вз різо^о, л+рз 

■рзв'ВЙй'МііЗ мге 8-р evse. ял-в-р-втя) жз чр-вяздчР'Виїр, рьй- 

я^слз; т ft+^3 тзвждшз .''ЗЬзрйд, а>й-ашз. т льтоз рфлз од 

щ>ь«рйй: v ч?тйлз шїьв-рйз, й гзл-і-яяз з. 8 газл+ -рал+ято*. <р льзв- 

Я>83 Г+Л-8 Р+ і\3^8 AJCbA, V РЬЙРАЗЛЙ ЗЧРЗ (ГОЬНЛЗЙСОВв, 9V3 -та- 

■m3V9 в 8803. *р «л+ьзл+шз: тдадзе» а>ш» алвтшдігаз, л+ яА-втиши* І 

По такому саме зразку склав свою глаголицьку 
хрестоматію й далматинський учений знавець глаго¬ 
лиці о. проф. Ivan Вегбіс (1824-1870); це була 
його „Chrestomathia linguae Veteroslovenicae cha- 
ractere glagolitico e codicibus, codicum fragments et 
libris impressis, Що вийшла в Празі в 1859 р. XXI V-f 
162 ст. В І ч. на ст. 3-50 вміщено уривок з Мїссала 
1741 р. та Бревіярія 1791 р.; на ст. 55-162 подано 
уривок з 34 рукописів з XI віку зачинаючи, та з 21 
стародрукованої книги1. Пізніше, в 1864 р. вийшла 
цього ж автора „Citanka staroslovenskoga jezika", 
Прага, 1864 р. Літературні цілі переслідує й книжка 

словацького: Хрестоматія Церков но-Сповен- 
ская и Древно-Русекая вь пользу Учениковь Вьгсшои 

1854&п Иччя ЦІС* К0Р‘ АвстР!ЙСК0Й Державі. Відень, 
ІамW V, СТ-;, На ?• Ь53 дано УРИВКИ з ст.-сл. 

"Г° В к^' V Цей же час вийшла перша 
IS призначена виключно вивченню старо- 

nka« п °^И’ Т7Є -Chrestomathia paiaeo slove- 
v18М Р' Фр’ Мі клошича. 

ріяла та lv^CJ°Ma™ пеРевиШила багатством мате- 
лаеві Истоп ТЮ При”ІТОК віД°«а праця Є. Бус- 

Ва~ ИстоРическая Христоматіч церковно-славян- 

» Рад ГЦиГ.;ИЗВїСТІ”“ 1859 р- т- Vm ”• 59-60 Рви. « „Из.Ьот,я“ 1844 р. т. III от. 359-362. 
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скаго и древно-русскаго язикова, Москва, 1861 р., 
ст. 1632-НПІІ. Правда, для вивчення старо-слов’ян¬ 
ської мови ця багата хрестоматія дає ще мало, бо 
тут маємо уривки тільки з таких пам’яток: 1. Остро- 
мирова Євангелія ст. 1-30. 2. Євгеніїв Псавтир 30-34. 
3. Збірник Святослава 1073 р. 261-288. 4. Збірник 
Святослава 1076 р. 289-305. 5. Супрасльський Руко¬ 
пис 305-316. 6. Життя св. Кондрата 317-320. 7. Сло¬ 
ва Григорія Богослова 321-332. При кінці кожної па¬ 
м'ятки подано докладні лінгвістичні пояснення. Вида¬ 
но уривки дуже старанно, №№ 2.3.4.6 з самих оригі¬ 
налів, а № 1.5.7 з ліпших тодішніх видань. Глаголиць- 
кі пам’ятки Буслаїв оминув зовсім1. 

Із східно-слов’янських учених над вивченням ста¬ 
ро-слов’янських пам’яток найбільше попрацював І. 
Срезневський, який дав три великі збірники цих 
пам’яток: 1. Древніе глаголическїе памятники, 1866 р. 
2. Древніе славянскіе памятники юсоваго письма, 
1868 р. і 3. Свідінія и замітки, 1867-1881 р. (повні 
заголовки книжок див. вище на ст, 14 1 16; уміщені 
тут пам’ятки див. в літературі окремих пам’яток). Це 
були надзвичайно цінні збірники, в яких малі пам’ят¬ 
ки передруковані повністю, а з великих дано більш! 
уривки; ці видання дуже полегчували справу вивчен¬ 
ня пам’яток Хі-го віку, бо давали всі необхідні про 
них відомості, а то й самі пам'ятки в цілім змісті. 
Сьогодні ці збірники не задовольняють нас, бо Срез¬ 
невський часом не ставив собі завданням дати най- 
вірніщий текст, в його виданнях не мало ріжних не- 
докладностей, а тому покладатися на ці видання при 
наукових працях тепер уже не можна. 

Кращою шкільною хрестоматією, призначеною для 
вивчення спеціяльно старо-слов’янської мови, була пра¬ 
ця В. Ягіча: Specimina linguae palaeoslovemcae, 
edidit V. Jag ic. Образцьі язнка церков но-славян- 
скаго по древнійшим'ь памятникамь глаголической и 
кирилловской письменности. Спб, 1882 р, 148 ст.3 

1 Рец. в „Извкстія* 1861 р. т. X ет, 55-56. 
* Рец. А. Соболевського в „ЖМНПр* 1883 р. ч. 228 ст. 

333-336- A. Bruckner > „Arcliiv“ 1882 р. т. VI ст. 598-599. 
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Зміст Хрестоматії такий: на ст. 1-2 подано, азбуку 
глаголицьку й кирилівську з зазначенням цифрового 
значіння буков. Усі пам'ятки поділено на дві групі: 
І Глаголическіе памятники 3-33 І II. Кирилловскіе 
ламятники 35-66. Глаголицькі уривки (Євангелія Зо- 
графська 5-9. Марийська 9-13, Ассеманова 13-17, 
Уривки Клоца 18-26, Македонський Лист 27-29, Си- 
найський Требник 29-30, Київські Уривки 30-33) по¬ 
дано глаголицею без кирилівської транскрипції; до 
Євангелій додано варіянти. З кирилівських пам’яток 
тут уміщено: Євангелія Сави 37-48, Листок Ундоль- 
ського 48-29, Купріянові Уривки 50-51, Слуцький 
Псавтир 52-56, Минея Супрасльська 57-63 та Уривок 
Хиландарський 64-66. По цьому дано „Приложенія" 
ст. 67-111, а саме: Образцьі правописанія русскаго: 
Євангелія Остромирова 69-73, Турівські Листки 73-76, 
Євгеніїв Псавтир 76-78, Збірник Святослава 1073 р, 
78-83, Успінський Збірник XII в. 83-93; Образцьі пра¬ 
вописанія сербскаго: Євангелія Симеонова 94-96, 
Кормча 1262 р. 96-101, Збірник Михановича 102-111. 
В кінці Словник до поданих текстів ст. 113-147 з по¬ 
ясненням грецьким та латинським. Для свого часу 
Хрестоматія Ягіча відіграла дуже корисну ролю 1 її 
вживано аж до недавнього часу; пам’ятки видрукува¬ 
но дуже старанно, з найменшим числом помилок; 
шкода тільки, що Ягіч розмір уривка не пристосував 
пропорційно до його значіння. В теперішній час ця 
Хрестоматія не задовольняє всіх наукових вимог, най¬ 
перше через те, що Ягіч для своєї Хрестоматії взяв 
матеріял не з самих оригіналів, але переважно з то¬ 
дішніх друкованих видань. Він не додержувався зна¬ 
ків надрядкових, напр. в Київських Листках зовсім їх 
не подав; пороскривав титла; дав сучасну Інтерпунк¬ 
цію. Вадою Хрестоматії треба рахувати й брак кири¬ 
лівської транскрипції при глаголицьких уривках та 
відсутність будь яких знимків. Замітки про окремі па- 
мятки подав Ягіч лише де-не-де. Такого важливого 
пам ятника старо-слов’янської мови, як Остромирова 
Євангелія,. Ягіч не допускає до канону старо-слов’ян¬ 
ських пам яток І уривки з нього подає лише в додат¬ 
ках, як зразок „русскаго правописанія". 
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Texte, які подав A. Leskien при своїй праці; 
Handbuch der altbulgarischen (altkirchenslavischenj 
Sprache, 1886 p. вид. 2-е, 1898 p. вид, 3-тє, ст. З 59- 
248, мають уривки з пам’яток; Євангелія Зографська 
161-192, Маріїнська 193-198, Ассеманієва 199-205, Си- 
найський Псавтир 206-212, Синайський Євхолог'он 
213-218, Клоців Збірник 219-223, Супрасльська Минея 
224-244 1 Євангелія Сави 245-248, 3 глаголицьких 
пам’яток тільки Єв, Ассеманієву подано глаголицею, 
все Інше кирилицею. В кінці кожного уривка подано 
лінгвістичні замітки, але дуже скупі. До уривків з 
Клоцового Збірника та Мине! Супрасльськоі дано грець¬ 
кий текст. В кінці на ст. 249-334 добрий старосло¬ 
в'янсько-німецький словник. Як бачимо, текстів по¬ 
дано занадто мало І переважно глаголицькі; Остроми- 
рову Євангелію до канону не допущено. Про самі па¬ 
м’ятки відомості зовсім малі (в граматиці, ст. Ili-IV). 
Титла скрізь роскрито, діакритичних знаків дуже ма¬ 
ло, а в деяких уривках 1 зовсім нема. 

Образцьт древняго церковнославян- 
скаго язьїка по глагол,ическимі» и кирилловскимт» 
памятникам*ь. Литографировано сь разрішенія Сов-Ь- 
та Варшавскаго Университета подь редакціей проф. 
Е. Каре кат о. Варшава. 18978. Подано тут пам’ят¬ 
ки глаголицькі ст. 3-39 та кирилівські 29-80; ці остан¬ 
ні поділено так: „Памятники кирилловскіе"—тут стар¬ 
ші пам’ятки, а потім дано „ізеодн", а саме: Кирил- 
ловскіе памятники русскаго извода, болгарскаго І серб- 
скаго. Усі пам’ятки подано з друкованих видань без 
всяких пояснень до них. Глаголицькі пам’ятники да¬ 
но лише в кирилівській транскрипції. Спроба преф. 
Є. Карського подати зразки старо-слов’янських пам'я¬ 
ток литограф’.єю (писано рукою) заслуговує повної 
уваги й наслідування, бо такий спосіб друку дає пов¬ 
ну можливість зазначення всіх палеографічних рис 
пам’ятки, чого не можна зробити в жадному разу при 
допомозі звичайної друкарської техники. Багато урив¬ 
ків (чи може всі?) писано рукою самого проф. Є. 
Карського. 

Dr. Erich Berneker: Slavische Chrestoma- 
thie mit Glossaren, Strassburg, 1902 p. Хрестоматія 
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Бернекера має матеріял для вивчення всіх слов’ян¬ 
ських мов, разом з тим на ст. 3-28 подано старо-сло¬ 
в’янські уривки з 9 пам’яток під назвою: Altkirchen- 
slavisch (Altburgariscb); тут маємо: 1. Євангелія Зо- 
графська, 2. Марішська, 3. Ассеманієва, 4. Синай- 
ський Псавтир, 5. Требник, 6. Клоців Збірник, 7. Ки¬ 
ївські Фрагменти: з Кирилівських: 8. Минея Супрас- 
льська і 9. Євангелія Сави. В кінці, на ст. 39-64 да¬ 
но старо-слов'янсько-німецького Словника. Уривки 
коротенькі, з коротесенькими замітками до кожної па¬ 
м'ятки. До Клоцового Збірника дано паралельний 
грецький текст, а до Київських Фрагментів — латин¬ 
ський. В Хрестоматії Бернекера знаходимо загально 
приняту класифікацію старо-слов’янських пам’яток; 
він їх ділить так: 1. Altkirchenslavisch (Altbulgarisch)l 
і подає зазначені 9 уривків, 2. Bulgarisch Kirchensla- 
visch (Mittelbulgarisch), 3. Serbisch-Kirchenslavisch l 4. 
Russisch-Kirchenslavisch (подаються уривки з Остро- 
мирової Євангелії). Цей самий поділ знаходимо пізні¬ 
ше в Хрестоматії Вондрака 1910 р. Старо-слов’янські 
уривки не займають тут багато місця, бо Бернекер 
дає хрестоматію загально-слов'янську. 

Николай Каринскій: Хрестоматія по древ¬ 
нє-церковно-славянскому и русскому язьїкам'ь. Часть 
первая. Древнійшіе памятники. Оь приложеніемь сло- 
варя, 19 автотипичннх'ь снимков'ь сть древне-церковно- 
славянских'ь рукописей и двухь таблице, содержащихь 
снимки сь букв*ь глаголическаго Зографскаго Еван- 
гелія и мелкаго почерка Остромирова Евангелія. Из- 
даніе второе. Спб. 1911 р. ХП~г215 ст.Ч-19 знимків з 
пам яток. Видання 1-е—1904 р. Зміст книжки такий: 
1. Напис Самуїла ст. 1, 2. З Зограф. Єв. 2, 3. З Ca¬ 
ff1*01 Книги Ю, 4. З Ассеманової Євангелії 17, 5. 
7чисЕи „ ідольського 25, 6. З Синайського Псавтиря 
Лити337ИНда\СгОГО Требника 33, 8. Хиландарськ! 
UnZJ 3 СУпРасльського Рукопису 43, 10. З 
Клоцоюго Збірника 55, 11. З Марийської Євангелії 

гелі! ЛиСТКИ 77■ 13- 3 Остромирової Єван- 
PR!>Ur.„’ie1t ПаР^Іельнии текст Мате. XXVI 26-47 з 
“ " 3of'P " Сави. Остром. 1 Мар. 98, 15. Азбуч- 
а Молитва Костянтина Болгарського 104, 16. По- 
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хвала царю Симеону 1073 р. 106, 17. Купріянівські 
Листки 107, 18. З нотного Кондакаря XII б. 109, 19. 
Порфір’івський Лист 111, 20. З Буслаївського Стихи- 
раря 112, 21. З Турївської Євангелії 114, 22. З XIII 
Слів Григорія Богослова XI в. 118, 23. Зо Збірника 
Святослава 1073 р, 125, 24. Із Збірника Святослава 
1076 р., 25. З служебних Миней 1095-1097 р. 149, 26. 
З Вуканової Євангелії 156, 27, 3 Мирославової Єван¬ 
гелії 163, 28. Із Сліпченського Апостола 170, 29. Із 
Погодинського Псавтиря 178, ЗО. Із Збірника 1248 р., 
сказаніє Хороброго про письмена 184, 31. Життя св. 
Мефодія з Успінського Збірника XII в. 188. Словник 
199-215 з російськими та грецькими поясненнями. 
Хрестоматія Каринського найповніща й найцінніща із 
усіх відомих хрестоматій. Більшість уривків автор по¬ 
дав з оригіналів, а саме №16 2.3.5.7.9.11-15.17-20.22. 
24.26.28-30, всього 19 уривків; з фотографічних зним- 
ків подано 9 уривків, 1Ч°№ 1,4,6,8.12.16.21.23.27, І тіль¬ 
ки №№ 10.25.31 подано з найліпших видань. Про 
кожний пам'ятник на початку подано коротенькі відо¬ 
мості, а до тексту скрізь дається цінні палеографіч¬ 
ні пояснення. До №№ 8-10.22-24 додано грецький па¬ 
ралельний текст, а до № 12—латинський. Надрядко¬ 
ві значки подано в можливій точності. З мінусів цеї 
праці зазначу неснстематичність в клясифікації пода¬ 
них уривків, чи скоріще—відсутність всякої класифі¬ 
кації,—уривки йдуть один за одним без жадної си¬ 
стеми. До мінусів книжки, яко підручника, відношу й 
те, що знимки подано не з ріжних пам’яток, а лише 
з п’ятьох: 4 з Порфір’ївських Листів, 12 з Зографської 
Євангелії 1 тільки по одному на Супрасльський Руко¬ 
пис та Остромирову Євангелію; № 17 ліпше б умі¬ 
стити в якімсь Іншим виданні. Отже автор зовсім не 
додержав теї цілі, для якої додав ці знимки,— «чтобьі 
дать возможность учащимся ознакомиться сь пале- 
ографическим'ь характером!» древне-церкОвно-елавян- 
скихть кирилловских'ь (лише 2 знимки) и глаголиче- 
скихь рукописей» 1. 

1 Дна. замітку Н. К. Грунського в „Сборншп.* 1907 р. т. 
83 Ns 3 ст. 8. 
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Проф. Н. К. Грунскій: Древне-церковно-сла- 
вчнскіе тексти. Пособіе при практическихь занятІях*ь, 
ст. і-37, „Учення Записки Юрьевскаго Университе- 
та", ЮрЧв, 1910 р. кн. 9 ст. 1-37, Тут подано: 1. Ки¬ 
ївські Глаголицьк! Листки (повністю), 2. Пражські 
Уривки, 3. Євангелія Охридська, 4. Зографська, 5. Са- 
вина Книга, 6. Клоців Збірник, 7. Марийська Єван¬ 
гелія, 8. Супрасльський Рукопис. 9. Синайський ПсаЕ- 
тир І 10. ФрейзингенськІ Уривки. Ніяких пояснень; 
значки надрядкові єсть, поскільки дозволяли друкар¬ 
ські засоби. В 2-м виданні праці автора: Лекції по 
древне-церковно-славянскому язику, Юр'ів, 1914 р. на 
кінці книжки подано: „Сиимки с*ь др.-ц.-славян. па- 
мятниковь и обтьяснит. тексти". На початку дається 
таблиця глаголиці й кирилиці, потім таблиці Біляєва 
та Ягіча про повстання глаголиці, а далі йдуть зним- 
ки з старо-слов’янських пам'яток: 1. Київські Листки 
(цілі, 7 знимків), 2. Євангелія Зографська (лл. 2246. 
225.1336.134), 3. л. 10а Клоц. Збірника, 4. л. 1496 
Ассем. Єв., 5. л. 176 Синайського Требника, б. л. 31 
Синайського Псавтиря, 7. Маріїнська Євангелія, 8. 
Пражські Уривки, 9. Саввина Книга (лл. 142.74.746), 
10. Хиландарськ! Листки, 11. л. 2396. ОстромировоТ 
Євангелії, 12. Листки Ундольського, 13. Супрасль¬ 
ський Рукопис 1 14. ФрейзингенськІ Уривки (всі) 1 др. 
По знимках йдуть: „Обглснит. тексти", де дано: 1. 
Київські ГлаголицькІ Листки (цілі) 1 в уривках: 2. 
Євангелія Зографська, 3. Клоців Збірник, 4. Єванге¬ 
лія Маріїнська 1 5. ФрейзингенськІ Уривки (цілі), Зним- 
ки видано не добре. 

V. V ° n d гак; Kirchenslavische Chrestomathie, 
Gottingen, 1910 р, IV4-232 ст. Повнотою поданих 
уривків та науковою їх обробленністю Хрестоматія 
Вондрака не менше цінна, як І Хрестоматія Карин- 
ського, Напочатку передмова, вступ та таблиця азбук 
глаголицької болгарської й хорватської та кирилиць- 
кої з їх числовим значінням та вимовою. Самих урив¬ 
ків подано багатенько, при чому їх поділено так: А. 
Отаро-церковно-словянські, а. гпаголицькі: Євангелії 
Зографська, Маріїнська, Асеманова, Охридська, Си- 
наиський Псавтир, Синайський Требник, Клоців Збір- 
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ник, Македонський Лист 1 Київські Уривки; усі ці 
уривки видрукувано глаголицею ст. 15-16; Із цих же 
пам’яток (крім Євангелії Охридської й Македонського 
Листка) на ст, 16-72 подано уривки і в кирилівській 
транскрипції; в. кирилівські: Савина Книга, Супрасль- 
ський Кодекс, Фрагменти Ундольського, Листки Хи- 
ландарські І Псавтир Слуцький. В. Болгареько-цер- 
ковно-слов’янські, а. глаголицькі в кирилівській тран¬ 
скрипції ст. 112-115, в. кирилівські. Д. Русько-цер- 
ковно-слов’янські: Євангелія Остромирова, Турівська, 
Архангельська, Мстиславова, Галицька, Добрилова, 
Реймська 1 до. ст. 136-176. Е, Чесько-церковно-сло- 
в’янські: Пражські Листки 177-178. На ст. 179-229 
докладний старо-слов’яисько-німецький словник, який 
охоплює не тільки поданий в уривках матеріял, але 
взагалі словник до Євангельського тексту. Перед 
кожною пам’яткою коротенькі відомості про неї з най- 
важніщою літературою. При багатьох текстах, особли¬ 
во євангельських, дано варіянти та ріжні пояснення. 
Із усіх Існуючих хрестоматій, Хрестоматія Вондрака, 
як 1 подібна книжка Каринського, подає найбільше 
матеріялу, поданого зовсім науково. Але науковою 
класифікацією поданого матеріялу праця Вондрака 
значно перевищує книжку Каринського. Великий 1 
докладний словник (51 сторінка петиту в три стовп¬ 
ці) дає змогу розуміти не тільки подані уривки, але 
взагалі ц.-сл. тексти. До мінусів книжки треба від¬ 
нести відсутність знимків з текстів, що не дає мож- 
ности читачеві познайомитися з правдивим станом 
правописним та палеографічним теї чи Іншої пам’ят¬ 
ки. Хибою видання уважаю також уживання титли од¬ 
ної форми в цілій книзі, — в формі простої лінії , 
бо ж такої форми пам’ятки майже не знають 

Вондрак (за Бернекером) попильнував росподіли- 
ти пам’ятки вже в певній системі, хоч, правда, з йо¬ 
го росподілом погодитися трудно. Так, Вондрак від¬ 
ніс до першої групи—Altldrchenslavisch — усі пам’ят¬ 
ки старо-слов’янського канону, розбивши їх лише на 
дві традиційні групи: пам’ятки глаголицькі та кири¬ 
лівські. З цього канону він рішуче викинув усі па¬ 
м’ятки східно-слов’янських редакцій ХІ-го віку. І ли- 
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ше пам’ятки з ХІЇ-го віку починаючи Вондрак поді¬ 
лив на редакції середньо-болгарську, сербохорватську, 
руську та чеську, при чому до редакції руської відніс 
навіть пам'ятки ХІ-го віку (напр.: Остромирова Єван¬ 
гелія І др.), а до чеської—ПражськІ Листки, тоді як 
ці останні дві редакції ліпше б було віднести до ка- 
нона старо-слов’янських пам’яток, поділивши вже йо¬ 
го на територіяльні редакції. 

Заслуговує повної уваги спроба Вондрака набли¬ 
зити принятий друкований шрифт глаголиці до тих 
форм, які дають нам рукописні пам'ятки, бо ж ріжни- 
ця тут дуже помітна. Кидається в вічі, що письмо ру¬ 
кописів глаг. легче читається, як письмо друковане. Ось 
через це Вондрак 1 дав трохи Іншу форму для глаго- 
лицьких буков і, л, ту х, з, ь, наблизивши їх до най¬ 
старшої форми буков Київських Фрагментів. Правда, 
треба тільки не забувати, що глаголицькі пам’ятки 
всі^мають більш-менш ріжну форму буков, а тому жад¬ 
ний друк не передасть нам точно форми буков пам’ятки. 

Рецензії. Gauthiot, „Bulletin de la Soeiete de liu- 
guistique de Paris, 1911 p. т. XVII ст. 123-125.—P A t а, .Га- 
sopis pro moderni filologiib, 1911 p„ т. I cr. 46-52. — M Z. 
muzeg^nl? X r у n s k i, „Prace Filologiczne* 1916 p. t. 
VIII CT. 329-334—E. В oh me, „Literarisches Centrailblat* t. 

ІД.ГІ cr. 372-373.—E. K (a p c к і Й), .РФВ* 1911 p. т. 65 ст. 270- 
5’ Лаврозг, .Изністія* 1911 р. т. 16 кн. 2 ст. 345- 

349.—Див. щ* „Roezn. Slawistyczny“ V ст. 280 № 130, VII 
ст. 214 № 178. 

Проф. С, М. Кульбакин: Тексти, яко III час¬ 
тина праці: «Древне-церковно - славянскій язнкь», 
Харків, 1911 р., ст. 6+L. Тут подано уривки з 1. Ки- 
ївського Міссала I-IV, 2. Євангелії Зографської V-VIII, 
З Маріїнської ІХ-ХІІІ, 4. Ассеманієвої XIV-XVIII, 5. 
бірника гр. Клоца ХІХ-ХХІ, 6. Синайського Псав- 

тира XXII-XXV, 7. Требника XXVI-XXIX, 8. Супрасль- 
ської _ Євангелії XXXVIІ-ХХХІХ, 11. Хиландарських 
Листків X-XLI, 12. Уривків Ундольського XLI1 І 13. 
Пражських Уривків XLIII. В кінці коротенький старо- 
слов янський Словник з російсьским перекладом, ст. 
XLV-L. Уривки з глаголицьких пам’яток подано 
тільки кирилицею. Діакритичні знаки додержано в мі¬ 
ру можности. Уривки подано з ліпших видань, це 
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NpNs 3.5.8.9.11.12.13, або з фотографічних знимків 
JNsAs 1.4-7 чи з самого рукописного оригіналу, 2 
І 10. В текстах додержано титла, але їх скрізь поя¬ 
снено долі, що я не вважаю за зручне, бо саме це 
заняло в книжці дуже багато місця; чи не простіше 
було дати азбучний спис усіх скорочень? До Київ¬ 
ського Міссалу подано текст латинський, а до Збір¬ 
ника Клоцового та до Хиландарських Листів—грецький. 

А. П. Георгіевскій: Старославянскій язнкь. 
Тексти и палеографическія таблицьі старославянска- 
го язьїка. Приложеніе кь «Учення Записки историчес- 
ко-филологическаго факультета государственнаго Даль- 
невосточнаго Универеитета", т. II в, І, Владивосток, 
1920 р., 41 ст. Знаю цю працю тільки з рецензії J. К. 
в „Slavia" 1925 р. т. III ст. 180. Тут дано декільки 
знимків з старо-слов'янських пам’яток, а також їх ки¬ 
рилівську транскрипцію. 

А. Кримський: Хрестоматія з пам’ятників пись- 
менської старо-українщини ХІ-ХУШ вв., при його й 
Ол. Шахматова праці: „Нариси з Історії української 
мови", Київ, 1924 р. Тут дано уривки з головніших 
українських пам’яток: 1. Збірник 1073 р. ст, 142-146, 
2. Збірник 1076 р. ст. 147-148 і 3. Казання Гр. Бо¬ 
гослова ст. 148-149; на жаль з Інших пам’яток урив¬ 
ків не дано; до текстів дано цінні примітки. 

Dr. V. V о n d г a k: Cirkevneslovanska chresto* 
matie. V, ВгпЙ, 1925 p. ст. 303. Це друге видання, 
трохи перероблене, німецької Хрестоматії автора з 
1910 р., — поширений вступ, поширено замітки до 
окремих пам’яток, додано деякі середньо-болгарські 
тексти; доповнено й Словника. Цікаво, що автор, нє- 
задоволений зо свого колишнього поділу, дає нову кла¬ 
сифікацію пам’яток, а саме: найдавніші пам’ятки зве 
вже не altbulgarisch, але „cyrillomethodejsk^"; всі Ін¬ 
ші пам’ятки—pomethodejsky—ділить так, як 1 в ви¬ 
данні 1910 р. Ще в першім виданні Вондрак пильну¬ 
вав наблизити форму друкованих глаголицьких буков 
до форми рукописних пам’яток, а власне до найста¬ 
рішої форми Київських Глаголицьких Листків; в дру¬ 
гім виданні цю спробу Вондрак продовжив, І дав нові 
форми для друкованих глаголицьких буков д, ь, з, а. 
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Нт Ті Ші «і *ІЇ Аі Дчі Mv, № ! др. Що до самих тек¬ 
стів, то критика вказала досить багато друкарських 
недоглядів та помилок. Див. рецензії: J о г е f К її r z 
в „Listy Filologicke" 1926 р. т. 53 кн. І ст. 50-56; 
С. Кульбакин-ь в „Slavia" 1926 р. т. IV кн. 4 
ст. 769-772. 

S f а п і s ї a w S І о n s k і: Wybor tekstow staro- 
siowianskich (starobulgarskich), «Lwowska BibJjoteka 
Slawistyczna» т. І, Львів, 1926 p. друкарня «Науко¬ 
вого Товариства їм. Шевченка»; VI-F 151 ст. По пе¬ 
редмові подаються уривки з таких пам’яток: 1. Ко¬ 
декс Зографський ст. 1-6. II, Марийський 6-13, III. 
Сави 13-17. IV. Ассемані 17-19, V. Рівнобіжний текст 
з кодексів: Зографського, Марийського, Сави та Ас- 
семанієвого, Єв. Іоана XVII 1-12, Іо XI 1-45 ст. 20- 
29, VI. Синайський Псавтир 30-34, VII. Син. Моли¬ 
товник 35-39, VIII. Київські Фрагменти 40-47, IX. 
Фрагменти Клоца 48-52, X. Кодекс Супрасльський 52- 
78, XI. Рівнобіжний текст з Фрагментів Клоца та з 
Супрасльського Кодексу (Слово св. Єпифанія) 80-94. 
В кінці добрий докладний старо -слов'янсько-польський 
словник 95-149. Київські Фрагменти видано тут пов¬ 
ністю, a Х-ХІ з текстом грецьким. Перед текстом 
знаходимо коротенькі, але змістовні відомості про па¬ 
м’ятки з головніщою літературою. В Хрестоматії по¬ 
дано уривки лише з важніїцих старо-слов’янських па- 
м яток; кидається в вічі відсутність Остромирової Єван¬ 
гелії. Уривки, які подає автор, взято з найліпших су¬ 
часних видань; шкода тільки, що до них не додано 
хоч трохи знимків; це особливо тому, що техничні 
умови друку не дали змоги авторові додержати усіх 
надрядкових значків. В Словнику автор зовсім не по¬ 
дає слів, що починаються на js, а тому пише з*&ло7 
ЗК'БЗА^ 3K'fy&i змт, тоді як ці слова аж до сьогодні 
пишуться з s. Не можна вважати за добру рису й 
того, що в Словнику скрізь зам. рь, л& подано лх. 
Рец. С, Кульбакина в „Slavia" 1927 р. т. V кн. 
4 ст. 782-784,—рецензент вказав коректурні недогля¬ 
ди й помилки в надрукованих текстах. 

J- Ogij enko: Wzory pism cyrylickych X- 
AV1I w.w. Semmarjum Paleografj! cyryjickiej Studjum 
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Teologii Prawoslawnej Uniwersytefcu YVarszawskiego, 
Варшава, 1927 p. Тут подано знимки з кирилівською 
транскрипцією їх з таких старо-слов’янських пам’яток: 
1. Київські Фрагменти, 2. Євангелія Зографська, 3. 
Напис Самуїла 993 р., 4. Євангелія Остромирова, 5. 
Збірник Святослава 1073 р., 6. Саввина Книга, 7. Су- 
прасльський Рукопис, 8. Євангелія Архангельська 
1092 р. 1 9. Казання Григорія Богослова. Рецензії: 
Prof. Leon В і а 1 k о w s k і, «Ziemia Lubelska» 1927 p. 
№ 283 від 16.X. 1927 p. Prof. Leon Bialkowski, 
„Kurjer Poznanski" № 595 від ЗО. XII. 1927 p. Prof. 
K. Ch ody nicki, «Ateneum Wilenskle» 1927 p. річн. 
IV кн. 2 ct. 225-227. 

E. Ф. Карский: Славянская кирилловская па- 
леография, Спб. 1928 р. В кінці книжки, на ст. 323- 
-331 подано кирилівські уривки: А. Древняя церковно- 
славянская рецензия, а саме: 1. Супрасльський руко¬ 
пис 323-326, 2. Саввина Книга 326-329, 3. Листки 
Ундольського 329-330, 4. Хиландарські Листки 330- 
321; 1-й та 4-й видрукувано зо знимків, а 2 1 3 з ори¬ 
гіналу; в кінці подано й знимки, див. №№ 1-4. По 
можливості додержано всі надрядкові значки. 

Henryk ijtiaszyn: J?zykstarocerkiewnoslowlaii- 
sld, Lwow, 1928 p Ha ct. 101-121 еміщєно уривки з Єван¬ 
гелій Зографської та Марийської, поділені на дві гру¬ 
пі: teksty normalizowane і nienormalizowane. Для чо¬ 
го „нормалізувати" тексти, коли їх з таким правопи¬ 
сом не існує? Вистарчить нормалізувати лише сам 
словник. Чому не „нормалізовано" значків діа¬ 
критичних? (їх автор відкинув зовсім). Сама «нормалі¬ 
зація» не скрізь витримує критику. На ст. 122-149 
словничок з польським перекладом слів, в якім бага¬ 
тенько ріжних недокладностей. Напр. подає дронь,Едд- 
гоаФта, клрллкл^ ггонл^ иорддн^ нешдегсх, фор(*)фирд L т. 
П., 1 ЗОВСІМ НЄ Дає ДАроНА-, БЛАГОДАТЬ, КДАЛКБД., ГЕІЄННД, 

жердлнх, небешії, порфирл 1 т. п. Непослідовно даються 
форми: олгтдрь, фор(і)фирь, норддні І т. п.; дається ке- 
мр&» від нього прикметник кЕсдро&г., а шдрікг нема. 
Пише kв словах дндр'Ьа (ніби лише це „нормалізована" 
форма для N1), мос-Ьй (моисій, -ин зовсім нема), фдрнсій., 
але гдлндЕіа, нієрЕЙ і т. п. Дає форму кіннгд, тоді як ця 

»7 
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форма відома тільки з кінця XIV-го віку, давнина знає 
лише кінним. По д., н пише (чому?), але полшиш- 

нмє 1 т. п. Редуковане н зазначає через а: лкан, иродь- 

гадд ! т. п. Зазначає j півколом над н: Ліон-, вукинцд., 
окхіулн І т. п., тоді як це ознака значно пізніших текстів. 
Дає тільки лдклтиі слова алкдти нема. Слово гхік'кль 
перекладено лише marnotrawstwo 1 т. п. 

2. СЛОВНИКИ ЦЕРКОВНО-СЛОВ'ЯНСЬКОЇ мови. 

Нарис церковно-слов’янської лексикографії. 

І. 

Старо-болгарська моєа, що у всіх православних 
слов’ян стала мовою церкви, не була скрізь однаково 
зрозумілою,—для південних слов’ян вона була значно 
більше живою, ніж для слов’ян східних, для котрих 
вона вже в X віці мала багатенько незрозумілих слів. 
З бігом часу ця незрозумілість церковно-слов’янсько! 
мови—особливо у слов’ян східних—ставала все біль¬ 
шою, аж поки не дійшло до того, що частенько на¬ 
віть менш освічене духовенство перестало розуміти її. 

В XVI-м віці серед українського народу справа 
розуміння церковно-слов’янської мови стала більш ак¬ 
туальною, як у Інших православних народів. Рефор¬ 
маційні Ідеї, що досталися до Польщі, запанували та¬ 
кож 1 серед українського народу 1 викликали тут, як 
І в других народів, літературу на живій народній мо¬ 
ві. Повстав великий рух за введення живої україн¬ 
ської мови до церкви, результатом чого за самиитшь- 
ки XVI-й вік появилося багато перекладів св. пись¬ 
ма на українську мову. У цей же час почали голосно 
скаржитись, що церковно-слов янська мова застаріла, 
ШоТагіл народній 1Г не розумів. Більше того^від¬ 
билося навіть і на відношенні до 
рокій и великославний язьїкг. Славенскіи-скаржився 
найбільший мовознавець та богослов свого часу 
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во Беринда трудности словг до внрозуміня темнигь 
многіи в собі масть, зачимь и самаа церкові, рос- 
с иская многим власним сьгном своим в огиду при¬ 
ходите \ г 

Усе це й спонукало українське духовенство ре¬ 
ально боронити свою церковну мову, для чого в пер¬ 
шу чергу треба було скласти якийсь підручний слов¬ 
ник церковної' мови для широкого загалу. Першого 
такого Словника й склав професор братських шкіл 
українець Лаврін Зизаній (Кукїл ь),—це був 
Відомий його Лікті Сир'Ьч* РіЧІНІА вїкріТЦ* CUltf М), 

И и3 моеі-підго газьшл на гіроїтьі Р&кїи ДїалЬї 'йітол- 
кованьї, видрукуваний у Бильні в 1596 році. Словник 
маленький,-—всього 34 листи, подано 1061 слово, го¬ 
ловно з найчастіше вживаних; пояснення слів дано 
живою тогочасною українською мовою. Хоч „Дексис" 
оизанія призначався яко підручник для братських 
шкіл, але він скоро поширився серед читаючої люд- 
ности та духовенства. Його навіть переписувано; так, 
при одному з примірників Остріжської Біблії 1581 ро¬ 
ку знаходиться „Лексис сь толкованіемг словенскихі» 
словг просто"г, який повстав на основі Словника Зи- 
занія. 

Але Словник Зизанія був занадто малим, поя¬ 
снень давав дуже мало, а тому не міг задовольняти 
всіх потреб в зв’язку з підупалим знанням церковної 
мови, потрібний був словник повніший, з ліпшими 
поясненнями. Такий словник І дав відомий мовозна¬ 
вець свого часу П^амво Беринда; це був ЛійГ- 
КОНХ ШКШО^ШСШН и нлшгд Тлхкоблнїц що вийшов з дру¬ 
карні Київо-Печерської Лаври в 1627 році 11 серпня. 
Це вже великий, добре уложений словник на 475 
шпапьт, має 4980 слів; пояснення церковно-слов’ян¬ 
ських слів даються українською мовою." Ось цей слов¬ 
ник П. Беринди на довгий час став останнім словом 
лексикографічної науки І зробився підручною книж¬ 
кою для кожного, хто вчився церковно-слов’янської 

1 Передмова до Лексикона 1627 року. 
1 його видрукував ар*. Анфидохій в „Чтен1я«, М. 1884 р. 

11* 
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мови; в 1653 р. його передруковано в Кутеїнськім ма- 
настирі. Словник тішився великою повагою І скоро 
поширився по всіх слов’янських землях1, був пере¬ 
кладений навіть на румунську мову", багато раз пе¬ 
реписувався; він між Іншим став основою для «Сино¬ 
німа Славеноросская», — рукописного словника XVII 
віку, 185 л\ Поскільки Словник Беринди був поши¬ 
рений 1 високо цінився, вказує хоча б те, що навіть 
ще в 1815 р. проф. московського університету Р. Тим- 
ковський жалкував, що „сія прекрасная книга (Слов¬ 
ник Беринди) так-ь рано уже забита у нас* *ь. При 
вс&х*ь своихь недостатках*ь она драгоцінна для лю¬ 
бителя Славянскаго язика, и во многихт. случаях'ь 
подает-ь ему единственную помощь". Тимковський ба¬ 
жав, щоби хто-небудь склав новий церковно-слов’ян¬ 
ський словник або хоча б „дополкшгь и издалт> вновь 
лексиконь Берьшди"4. 

Реальні потреби своєрідного церковного життя 
викликали серед українського народу появу ще одно¬ 
го роду словників,—це церковно-слов’янські словники 
з польським поясненням. Перший такий словник ви¬ 
друкуваний був в Супраслі при книзі „Собраніє при¬ 
падкові.к в 1722 році: Лі^иконх Снр^мь Слошннк* Сдд- 
кіншїц ctE*K Слобнл nfysi'c Сллшісіїїл ftgEXH- 
НЬІА, ПО С£ЛЖ£ Пол СКЇА, БЛГОПОТ^ЕИЬІН BMMgYM’EHIM 

ФЛОКЕН ГЛДБЖСКН^І-, ОсрЬтАЮфН^А £ї КНИГА^г ЩКОВНЬІ^і 

В передмові читаємо цікаве свідоцтво про велике по¬ 
ниження знання церковно-слов’янської мови серед са¬ 
мого духовенства: «Оь неисчетною болестїю сердца и 
язвою оутробн неоудоб-ь исцілною изобр^ли (довіда¬ 
лися) искусителїє или ексаминаторове поставляємнх’ь 
вь Ієрейство людей, яко сотими Ієрей єдва славенскїй 
разумієгь язикі., нев-Ьдяй, что чтегь вт» Божествен- 

1 Лцимиремй: Оаисавіе южнослав. и русск ругопі'еей 
яаграничньсгь виблиск*., „Сборникь" т. 98 ст. 489; Погоргь- 
аов%\ Сборинки и лексикони, ст. 99. 

* Див. про це пріцю Чебвна, 
8 Видав 17. Митецький в додатку до „Очерігь литератур- 

жой исторіи малорусскаго нарЬчія", Київ, 1869 р. 
* С. Вуличк Очврктш исторіи авикоанкнія в Роеоїк, Спб. 

1904 р. ст. 955. 
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ной Службі*. Цей словник поширився по західно¬ 
українських землях 1 був двічи передрукований в По- 
чаєві під тею саме назвою в додатку до „Богословїа 
нравоучителная*' 1751 1 1756 р. Відомий навіть поль- 
сько-церковно-слов’янський словник: Ле^нконя снр'Ьчх 
СННОИИМА-, НМ'ЬофЛ Бї ££Е'ІІ СЛОБЕСЛ ПірБИЄ ПОЛОГІЮ Д£Е^Ч- 

НШ ПОГОМЖЕ слшнхїкио, склав його проповідник ієро- 
манах Варковицького (на Волині) бернардинського ма- 
настиря Зарудницький в 1745 році. 

Про давні словники див. Іван О г І е н к о: Огляд укра¬ 
їнського язикознавства, «Записки НТШ* у Львові т. 79, тут І 
вся потрібна література. Крім того: Іван Брик! Польсько-сла- 
иянський слівпик Зарудницького, ib. т. 133. 3. М. Веселив¬ 
сь к а: Мова „Лекгікону" Памви Веранди, .Записки Іет.-ф!л. 
відділу-, Київ, 1927 р. т, XIII ст. 311-339. И. Широкій: 
Очеркь древнихь славино-русскихії еповарей, „Фиполог. Запас¬ 
ки" 1869 р. кн. І ст. 1-16—Б. Грінченко: Огляд української 
лексикографії, „Записки Наук. То*, ім. Ше»ч.“, Львів, т. 66. 

II. 

Півтора віку панував Лексикон П. Беринди у 
всіх слов’янських народів, тішучись загальною заслу¬ 
женою повагою і не маючи собі жадного конкурента. 
Знання церковно-слов’янської мови проте падало нев¬ 
пинно, а тому потреба в відповідному словнику все 
зростала та більшала. Але надалі провід в студіюван¬ 
ні церковно-слов'янської лексикографії виходить з рук 
українських учених,—бо Україна політично злилася з 
Росією,—1 переходить до вчених російських, з якими 
пізніше досить поважно конкурує маленький слов’ян¬ 
ський нарід, словінці, в особі свого великого вченого 
Міклошича. 

Першу спробу поважного церковно-слов’янського 
словника в новий час дав протоієрей московської ар¬ 
хангельської катедри П.А. Алексіевь (1727-1801),— 
це була його праця: „Церковний словарь, или истол- 
кованіе реченій славенскихь древнихь, такожь ино- 
язнчннхь, безь перевода положенннхь вь ев. Писа¬ 
ній и вь древнихь церковннхь книгахь", в 5 части¬ 
нах, 1773-1776 р. Це була велика праця—80 друко¬ 
ваних аркушів, має 20,000 пояснених слів. Олексіїв 
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вибірав слова головно з Біблії, дав пояснення тільки 
малозрозумілих слів; тримався ще старого погляду на 
словник як на енциклопедію, І тому часом давав ду¬ 
же широкі пояснення для таких слів, яким би й не 
місце в словнику. Словник Олексієва в свій час ко- 
ристався великою науковою повагою І був дуже по¬ 
ширеним, чому витримав аж 4 виданні: друге в 1794 р,} 
третє в 1815-1816 р. (посмертне) І четверте в 1817- 
1819 рр>; останнє видання переробили й доповнили 
Д. 1 П. Соколови. 

В 1784 р. вийшов «Краткой Словарь Славенской» 
ієродіякона Євгенія Болховитинова, 127+42 
ст„ але потреби в доброму словнику не задовольнив 
він; серед церковно-слов’янських сліз тут поміщено 
навіть такі, як українські брудю, друкую І т. п. 

У цей час береться й Петроградська Академія 
Наук за складання словника, що поставлено їй пер¬ 
шим завданням. У той час ще не розріжняли росій¬ 
ської мови від церковно-слов’янської, тому до акаде¬ 
мічного словника підбірали також І матеріял церков¬ 
но-слов’янський; по 11 роках пильної праці нарешті 
появився „Словарь Академій Россійской", 1789-1794 р., 
6 частин; словник мав 43,257 слів, серед них дуже 
багато церковно-слов’янських, правда, спочатку не в 
азбучнім порядкові, а в вигляді таблиць; друге видан¬ 
ня, доповнене (має вже 51,388 слів) появилося в 
1806-1822 роках, вже в порядку азбучнім. Цим акаде¬ 
мічним словником покладений був міцний грунт для 
всіх дальших лексикологічних праць. Це була перша 
зовсім наукова лексикографічна праця нового часу. 

Менші словники, мало вдалі, написали в цей час: 
А. С. Шишков-ь: „Опнть славенскаго словаря" 
1815-1819 рр,, давав багато цитат з пам’яток. У цей 
же час вперше появляється словник 1 на заході,—це 
був Словник Hoc. Добровського при його Insli- 
tutiones 1822 року; словник не азбучний, але по кор- 
нях слів, на 158 стор. Цього словника Добровського 
добре переробив І упорядкував В. Копитар (вже з 
азбучним порядком) І під назвою „Vocabukrium Ип- 
guae slavorum" видав його в додатку до своєї праці: 
„(jlagolita Clozianus “ 1836 р, ст. 67-86. Словник А. 
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Петрова: О путь Словаря древнихь славянсккхь 
словь и реченій, М. 1831 р., більшого наукового зна¬ 
чіння не мав. 

Значним кроком вперед в церковно-слов'янській 
лексикографії був словник члена Петроградської Ака¬ 
демії Наук Петра Соколова (1766-1836): Общій 
церковно-славяно-россійскій словарь или Собраніе ре¬ 
ченій какь отечественньїхь такь и иностранньїхь, вь 
Церковно-Славянскомь и Россійскомь нарічіяхь упо- 
требляемнхь, каковьі суть: названія Богословскія, Фи- 
лософскія, Математическія, кь Естественной Исторіи 
принадлежащія, Юридическія, Воєнная, относящіяся 
до торговли, художествь, ремесель и проч. По поруче- 
нію Комитета Устройства Учебньїхь Заведеній состав- 
ленное П.. С,... Спб., 1834 р., ч. І-ІІ, Словник скла¬ 
дений головно на підставі словників академічних, має 
більше 63,000 слів, серед них багато церковно-сло¬ 
в’янських. Але всі ці словники не мали ще на оц! 
одного завдання 1 постійно змішували мову церковно¬ 
слов’янську з російською. 

У цей час роспочинає свою цінну лексикографіч¬ 
ну працю відомий словістсловінець Франц Мікло- 
шич (1813-1891), випускаючи в 1845 році звісну пра¬ 
цю; Radices linguae slovenicae veteris dialecti, Липськ, 
8\ Vi+141 ст. Це був для свого часу надзвичайно 
корисний науковий словник, складений на основі дав¬ 
ніх пам’яток, яко останнє слово науки. Словник опе¬ 
рував вже виключно з мовою церковно-слов’янською 1 
мав на оці головно практичні потреби, але слова по¬ 
дає не в азбучнім порядку слів, що утруднює цю прак¬ 
тичну ціль; пояснення слів даються грецькою й ла¬ 
тинською мовою. Часто приводяться порівняння сло¬ 
в’янських слів зо словами мов Індо-європейських, осо¬ 
бливо з санскритом'. Треба сказати, що з цього ча¬ 
су й аж до наших днів провід в вивченні старо-сло- 
в янської чи взагалі церковно-словянської лексикогра¬ 
фії на заході, почасти й на сході, спочиває переваж- 

1 Рецензії: П. Шафарикаа „ ЙСМ" 1845 р. ст. 505- 
508; И. Срезневскій а .Изаістія* 1852 р. ст. 19-20, 
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но в руках Міклошича, бо його праці стають загаль¬ 
но поширеними підручними книжками. 

Але пальму первенства по складанню церковно¬ 
слов’янського Словника взяла таки знову Російська 
Академія Наук. В 1841 році заснований був 
Другий відділ (російської мови й літератури) Акаде¬ 
мії, І він відразу приступив до складання нового слов¬ 
ника, який І вийшов в 1847 році під назвою: «Сло- 
варь церковно-славянскаго и русскаго язика, состав- 
ленньгй вторнм*ь отділеніемь Имп. Академій Наук*ь», 
Спб„ 4 томи. Це був величезний науковий здобуток,— 
словар мав 250 друкованих аркушів 1 більше 115000 
слів, з них добра четвертина церковно-слов’янських, 
виписаних з багатьох давніх пам'яток. Редагував 
Словника головно А, X. Востоков, а це вже само про¬ 
мовляло за його велику цінність. На довгий час цей 
академічний словник став правдивим останнім словом 
науки для цілого слов’янства. 

Під впливом академічного словника перероблює 
свої Radices 1 Мїклошич, і випускає в 1850р. під 
новою назвою: Lexicon linguae Slovenicae veteris dia- 
lecti, Відень, 4°, XIV-f-204 ст. Це була праця, призна¬ 
чена тільки самій церковно-слов’янській мові, І в цім 
п цінність, тоді як академічний словник на $/4 був 
словником російським. Мїклошич склав свою працю 
не на основі чужих словників, але головно по давніх 
джерелах, для чого опрацював ЗО рукописів (з них 4 
з XI віку, 1 з XII в., 1 з XIII в. І 8 з XIV в.) 1 22 
стародруки, -річ зовсім небуденна для того часу. До 
словника увійшло коло 16,000 слів, цеб-то більше, як 
в інших словниках. Слова подаються звичайно так, 
як вони знаходяться в оригіналі, цеб-то без зміни 
правопису. Для свого часу це була найцінніша під¬ 
ручна книга, що голосно підкреслив Срезневський: 
„ ловарь г. Миклошича будеть драгоц'Ьнною ручною 
книгои для всіхь, занимающихся Старославякскимь 
язнкомь\ Це твердження Срезневського стало про¬ 
рочим, бо словник Міклошича—особливо в другім ви¬ 
данні-безконкуренційно запанував на всіх слов’ян¬ 
ських землях яко необхідна підручна книга при всіх 
лексикографічних працях. З головніших промахів пра- 
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ЦІ можна підкреслити такі: цитати у Міклошича зви¬ 
чайно глухі, цеб-то не зазначається сторінки джере¬ 
ла, а це не дає змоги перевірити її. Джерела свої 
Міклошич використав тільки частинно, а не до кін¬ 
ця. На слова не подає прикладів. Слова пояснює 
грецьким 1 латинським словом, але дуже часто Мі¬ 
клошич подає цей переклад від себе, а не з порівнян¬ 
ня з оригіналом, з якого перекладено церковно-сло¬ 
в’янський текст. При словах частенько нема ніяких 
цитат1. 

Патріярх східно-слов’янської філології, Ол. Вос- 
токов увесь час працював над складанням церков¬ 
но-слов’янського словника: вже його Словник до Остро- 
мирової Євангелії при виданні 1843 року надовго 
став підручною книгою при вивченні старо-слов-ян- 
ської мови. Працю над складанням церковно-слов’ян¬ 
ського словника Востоков задумав так широко, що 
був би не закінчив її за свого життя, як то пізніще 
сталося з Срезневським; але приятелі, що добре зна¬ 
ли стан зробленого 1 часто користувалися ним, уго¬ 
ворили Востокова випустити працю так, якою вона 
була на той час, ! в р. 1858-м вийшов перший том 
її: „Словарь церковно-славянскаго язика", 255 ст.; 
другий том вийшов в 1861 р., 295 стЛ Востоков пер¬ 
ший поставився дуже поважно до питання про дже¬ 
рела для словника 1 спинився тільки на рукописах; 
для своєї книги він опрацював більше як 130 руко¬ 
писів, з них 8 з ХІ-го віку, 10 з в. ХІІ-го, 18 з в. 
XIII, 15 з в. XIV, ЗО з в. XV, ЗО з в. XVI, решта з 
віку XVII-ro, при чому Востоков точно зазначає, звід¬ 
ки він бере те чи Інше слово, чим словник його знач¬ 
но перевищує словник Міклошича. Поспішаючи закін¬ 
чити словника, Востоков взяв дуже багато слів, яких 
йому бракувало в його матеріалах, з словника Мікло- 

1 Рецензія Сразнеасьхого та Воетокова в „Изз^стііИ 
1852 р. т. І ст. 20-23, На жаль, автор 1 в 2-м виданні свосї 
праці не виправив цих хиб. 

* Словник друкувався перше в „ Матеріали для слсваря и 
грамкатики". 
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шича. Востоков подав величезний матеріял І його 
словник був найціннішим для свого часу1. 

У цей самий час не припиняв своєї дуже кори¬ 
сної лексикографічної праці й постійний щасливий 
конкурент східно-слов’янських словістів Франц Мі¬ 
клошич, увесь час збіраючи матеріяли для повного 
словника церковно-слов’янської мови. Міклошич робив 
так само, як 1 Востоков,—збірав матеріял з найріжні- 
щих джерел XI-XVII віків, І нарешті в 1862-1865 р. 
праця показалася в світ під назвою: Lexicon раїаео 
slovenico-graeco-latinum, Відень, ХХІІ+1171 ст. в два 
стовпці на кожній. Тут подано величезний матеріял 
з усіх церковно-слов’янських рецензій, використано 
все, що було на той час видрукуваним (в тім числі І 
словник Востокова) як з літератури духовної так 1 
світської. Словник був значно повнішим від словника 
Востокова, а тому відразу став найпершою підручною 
книжкою при вивченні церковно-слов’янської мови 1 
такою позостається аж до наших часів. На жаль тіль¬ 
ки, в словнику позосталися всі ті недостатки, які бу¬ 
ли в 1-м виданні його 1850 р.; не мало глухих ци¬ 
тат (але вже дуже багато й повних зазначень) і їх 
нема змоги перевірити: багатьох пам’яток Міклошич 
таки не використав, а те, що використав, часом брав 
не з найліпших видань. Брак ширших пояснень та 
повної цитації постійно кидається в вічі. Під цим 
оглядом, під оглядом методологічним та науковим— 
Словник Востокова безумовно був вищим від ноеого 
словника Міклошича. Критика постійно вказує, що 
між заголовком Міклошичевого словника — Lexicon 
palaeoslovemcum—та його змістом великаріжниця, бо це 
головно словник з пам’яток XII-XVII віків, а не слов¬ 
ник справді „старо-слов’янський". Це дійсно так, але 
я не погодився б з таким вузьким розумінням виразу 
„старо-слов’янський" в стосунку до словника, який у 
нас постійно намагаються запровадити. Справді, слов- 

Змістовну рецензію на цей свовник дав І. Срезневеккнй 
?оса ЄЯНЯ ?*паски второго отділевія Имп. Академій Наукь" 
ll58vPy *Sl7 ст* XXXI-XLIH; в першій частині неї рецензії, 
ст. лід-Аллі росдовідавтьея про словники до Востокова. 
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ник з пам’яток тільки ХІ-го віку, а до того тільки 
з пам’яток старо-болгарських, ніколи не дасть нам 
повного й правдивого образа старо-слов'янського слов- 
ництва вже хоча б через саме те, що таких пам’яток 
маємо дуже мало; більшість старо-слов’янської літера¬ 
тури, що повстала в ІХ-ХІ віках, дійшла до кас в від¬ 
писах головно XII-XV віків; при списуваннях зміняв¬ 
ся правопис, але дуже мало зміняли словника. При 
такому стані справи лексикографічні старослов'янські 
праці дійсно мусять охоплювати джерела не тільки 
XI віку, але й віків дальших; справа тільки в тому, 
що для такої праці треба вибірати лише ті відписи, 
яких оригінали повстали ще в Х-ХІ віках. 

Шістьдесят літ користають вже всі сповісти з 
Міклошичевого словника, яко з найкращої підручної 
книжки. Року 1922-го словника цього перевидано фо¬ 
тодруком, а це знову на десятки років зробить Lexi¬ 
con Міклошича необхідною книжкою кожного словіста. 

Ціле життя своє працював над складанням слов¬ 
ника І другий стовп східно-слов’янських словїстів—І. 
Срезневський, тільки працював він майже ви¬ 
ключно нав джерелами східно-слов’янськими, бо мав 
замір дати словника давньо-руської мови; над збиран¬ 
ням потрібного матеріялу працював не тільки сам 
Срезневський, але й багато з його учнів. Ще в 1866 
році почав був Срезневський друкувати свої матерія- 
ли, але друк припинив, мильно переконавшися, ніби 
праця не скінчена: така праця ніколи не буває скін¬ 
ченою. На жаль, Срезневський не пішов слідами Мі¬ 
клошича та Бостонова—дати бодай те, що зібрано, а 
про доповнення дбати в дальших виданнях,—а тому 
за життя свого він так 1 не переконався, що праця 
його скінчена. І тільки через десять років по смерті 
автора приступили до друку його справді грандіозної 
праці, яка почала виходити окремими випусками з 
1890 р1. І друкувалася аж 22 роки; це були: „Мате¬ 
ріали для словаря древне-русскаго язика по письмен¬ 
ним!» памятникамь", т. І 1893 р. ІХ+48 ст.4-1420 

1 Рецензію на 1-й яипуек див. в *ЖМНПр“ 1890 р. ч. 271 
ст. 424-425. 
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шпальт А-К; т. II 1902 р. 15 ст.-f1802 шпальті, Л-П, 
І т. III 1909 р. 1684 шпальті, Р-CD. Доповнення 1912 р. 
272 шпальті. Грандіозність проробленої праці показує 
вже сам покажчик використаних джерел, що має в 
І т. 48 ст., в II 15 ст. І в Доповненнях 13 ст., разом 
76 ст. дрібного друку in f°. Хоч це словник давньо¬ 
руської (східно-слов’янської) мови, проте в нім знахо¬ 
димо величезне число й слів церковно-слов’янських. 
І кожне слово подається тут в цілім реченні, часто з 
багатьох віків, так що постійно автор дає нам закін¬ 
чену Історію кожного слова; додаймо до цього, що в 
Словнику повно етимологічних вказівок; при кожнім 
реченні найповніща цитата, звідки його взято. Усе 
це робить Словник Срезневського в розумінні методо¬ 
логічним та науковим без порівняння вищим І цінні- 
щим від словника Міклошича. На довгі десятки літ 
„Матеріали" Срезневського позостануться працею без- 
конкуренційною. Лише великі розміри праці не да¬ 
ють їй змогу стати загально поширеною підручною 
книжкою. 

В 1899 році появився ще один словник, автором 
якого був А. В. Старчевскій: „Словарь древня- 
го славянскаго язика, составленннй по Остромирово- 
му Евангелію, Ф. Миклошичу, А. X. Востокову и І, С. 
Кочетову", Спб., 11+946 ст. in 8rt, видання А. С. Су- 
ворина; як пояснює автор в передмові, „словарь пред¬ 
ставляєте» сводь всіхі словарей древне-русскаго и 
церковно-славлнскаго язика, изданнихь по настоящее 
время". З наукового погляду в словнику не все добре. 

З мого коротенького огляду церковно-слов’янської 
лексикографії можна легко переконатися, що на сьо- 
годняшній день ми не маємо такого словника, який 
цілком задовольняв би наші наукові й практичні по¬ 
треби. Словник Міклошича, що й тепер найбільше 
поширений, вийшов в 1862-1865 р., цеб-то тоді, коли 
ще не було добрих видань окремих старо-слов’янських 
пам’яток ХІ-го віку, та й самих цих видань було то¬ 
ді дуже мало; усе цінніше появилося пізніще, цеб-то, 
словник Міклошича базується не не найціннішім ма- 
теріялі. Високоцінний словник Срезневського ставить 
собі інші цілі — дати словника східно-слов’янського, 
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чому пам’ятки давньо-болгарські були йому не цікаві. 
Ось через це справа видання такого словника старо- 
чи церковно-слов’янського, який охопив би уєееь ві¬ 
домий нам матеріял 1 був би складений, як каже 
останнє слово науки, справа ця стала знову пекучою, 
бо словником Міклошича користаємся тільки з мусу. 
Усі останні роки свого життя славний словіст чесь¬ 
кий В. Вондрак (1859-1925) працював над вивчен¬ 
ням старо-слов’янських пам’яток, деякі з них дуже 
добре видав, написав про них глибокі досліди, в яких 
багато займався й лексикальними старо-слов’янськи¬ 
ми питаннями. Вондрак готував нового, повного цер¬ 
ковно-слов’янського словника, якого мав намір вида¬ 
ти приближно по тій методі, як видано „Матеріали" 
Срезневського; понад 6,000 слів він вже був доклад¬ 
но приготовив; але смерть поклала кінець цій такій 
необхідній праці. Як довідуємося1, Бернський універ¬ 
ситет ще в 1925 р. доручив проф. М. Вайнгарту 
закінчити працю Вондрака, який тепер і працює над 
старо-слов’янським словником. Крім цього, проф. Вар¬ 
шавського університету С. Слонський готує до 
друку старо-слов’янський словник по всіх старо-бол¬ 
гарських (1 тих, що належать до „канону" ст.-слов’ян- 
ського) пам’ятках Х-ХІ віків. На мою думку, задоволь¬ 
нити всі вимоги сучасної наукової лексикографії одна 
особа не в стані: сучасний церковно-слов’янський 
словник, коли хоче бути збудованим бездоганно на¬ 
уковим методом, мусить бути працею збірною, лише 
при одній редакції. Розміри такого словника, судячи 
вже по словнику Срезневського, кажуть про те, що 
піднятися на таку працю може тільки матеріяльно 
сильна установа, найкраще—одна з слов’янських Ака¬ 
демій Наук. 

При лексикографічних працях часто потрібні нам 
т. зв. церковно-слов’янські симфонії чи конкор- 
данції на св. Письмо, Із старших праць зазначу: А н- 

1 Див. статтю: Мі 1 о5 "W еіngart: Q slovniku ja- 
zyka staroslovenskeho. Prolegomena, див. «Symbolis 
grammaticis in honorem Ioannis Rozwadowski, Краків, 
1927 p., CT. 227-245, т. II. 
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тіох-ь Кантемирг: Симфонія на Псалми, 1727р. 
Ильинскій: Симфонія на Четвероевангеліе и Дія- 
нія, було три видднні в 1737, 1761 І 1821 рр. С. 
Богданові: Симфонія на посланія и Апокалипсись, 
видання 1737 І 1821 рр. К н. Барятинская: Сим¬ 
фонія или Согласіе на Новий Завить, видання 1874 
1 1882 рр. Єсть ще Симфонії на окремі книги Старо¬ 
го Завіту, але Симфонії на цілий Старий Завіт ще не 
маємо. Короткий слов’яно-грецький словник до Псав- 
тиря дає В. Срезневський в праці: Древній 
славянскій переводь Псалтьіри, 1877 р. ч. II ст. 63- 
88. Усі ці праці тепер мало вживані, бо їх заступили 
новіщі видання Петра Гильтебрандта, а са¬ 
ме: Справочннй и об*ьяснительньій Словарь кь Ново¬ 
му Завіту1, 1882-1885 р. ХХ+2446 ст. в дві шпальті 
кожна, І: Справочннй и обьяснительньїй Словарь кь 
Псалтнри, Спб. 1898 р. V+549 ст., при тім на ст. 
451-549 вміщено греко-слов’янсько-латинський слов¬ 
ник до Псавтиря. Словники Гильтебрандта дають 
повну можність розшукати в Новім Завіті чи в Псав- 
тиру те або Інше потрібне слово 1 цілком відповіда¬ 
ють своїм завданням. Звичайно, Гильтебрандт подає 
слова в сучасній церковно слов’янський формі, а не в 
формі давній. 

Про старо-слов’янські словнички при Хрестома¬ 
тіях Ягіча 1882 р., Бернекера 1902 р., Каринського 
1904 I 1911 р., Вондрака 1910 1 1925 р., Кульбакина 
1911 р., Слонського 1926 р. 1 Улашина 1928 р. див. 
вище при опису цих Хрестоматій. 

III. 

? Лексикографічні праці для вивчення окремих па- 
м яток Х-ХІ віків Ішли в нас разом з вивчевням цих 
пам’яток. Звичайно бувало так, що автор, який до¬ 
сліджував якусь пам’ятку, разом з тим давав 1 слов¬ 
ник до цеї пам’ятки; нечасто бувало, що при цьому 
робився й докладний лексикальний аналіз, частіще ж 

1 Рец, Л. Ст. в ,ЖМНПр“ 1882 р. ч. 224 ст. 151-158. 
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давався впрост голий покажчик слів. Окремих глибо¬ 
ких лексикальних праць, поза деякими дуже малими 
винятками, над пам’ятками Х-ХІ віків ще не маємо. 

Фрейзингенським Уривкам поталани¬ 
ло найбільше, бо дуже доброго словника до них склав 
ще Востоков в 1827 р.1; тут багато пояснень, часом 
дуже докладних (словника цього передруковано в 

«Филолог. Набл.» 1865 р. ст. 29-71). Вондрак в своїй 
праці 1896 р. про ФУ дав повного покажчика слів, з 
латинським їх перекладом, але без широких пояснень. 
Так само рано був складений І словник до Урив¬ 
ків Клоца, бо ще в 1836 р. при виданні В. Копи- 
тара; але повного наукового словника до Уривків 
Клоца дав тільки Вондрак при своїм виданні пам’ят¬ 
ки 1893 р. ст. 97-124, з грецьким або латинським 
перекладом слів, з зазначенням усіх форм слова. В 
1883 р. при виданні Марийської Євангелії 
на ст. 477-607 дав повного словника до пам’ятки В. 
Ягіч: тут усі без винятку слова з греко-латинським 
їх перекладом, скрізь зазначено місце слова в видан¬ 
ні (шкода, що не в пам’ятці); крім цього, на ст. 463- 
474 дано добрий аналіз лексикальний. Ця праця Ягі- 
ча стала зразковою в слов’янській лексикографії, бо 
на ній взоруються всі Інші подібні словники. Напр., 
так само склав повного словника до Саввиноі 
Книги проф. В. Щепкин при своїм виданні пам’ят¬ 
ки 1903 р. ст, 152-235, а також С. Север’янов до 
Синайського Псавтиря при виданні 1922 р., 
ст. 1-214 (179-392). 

На жаль, зовсім ще не маємо повних словників 
до Зографської й Ассеманової Євангелії, Супрасльсько- 
го Рукопису та до Синайського Требника, цеб-то до 
дуже важливих великих пам’яток Хї-го віку. 

Малим пам’яткам, Уривкам чи Листкам, потала¬ 
нило без порівняння більше, як пам’яткам великим,— 
вони й досліджені глибше І всі мають добрі словни¬ 
ки (виключаючи Слуцького Псавтиря, бо оригінал 
його загублений). Так, при виданні Хиландарських 

1 Повну назву праці, до видрукувано Словника, див. в лі¬ 
тературі при відповідних пам’ятках. 
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Листків Кульбакина 1901 р. ст. 25-34 маємо повного 
словника; в праці Вондрака: О pitvосіu 1904 р. на ст. 
94-104 дано повного словника до Київських Листків 
(на жаль, без перекладу хоча б латинського), а на ст. 
105-110 до Листків Пражських (вже з грецьким по¬ 
ясненням). Є. Карський дав повного словника до 
Листків Ундольського при своїм виданні 
1904 р. ст. 37-41, з грецьким перекладом слів. Г. А. 
їльїнський видав три пам’ятки ХІ-го віку, 1 при кож¬ 
нім виданні дав 1 повного словника: Македонського 
Кирилівського Листка в 1906 р. ст. 25-28, Македон¬ 
ського Глаголицького (Рильського) Листка 1909 р. 
ст. 25-30 1 ОхридськІ Листки 1915 р. ст. 26-31. При 
виданні Зографських Листків 1926 р. ст. 14-20 П. 
Лавров дав доброго словника часом з докладними по¬ 
ясненнями. 

Зовсім в оплаканім стані знаходиться лексикогра¬ 
фія східно-слов’янських пам’яток ХІ-го віку, перева¬ 
жаюча частина котрих, як ми бачили, належить до 
української редакції. Тут лексикальних праць надзви¬ 
чайно мало1. Так, до Остромирової Єванге¬ 
лії дав словника ще А. Востоков при своїм виданні 
1843 р. ст. 39-315, але словник цей зовсім не пов¬ 
ний—бракує багатьох слів, а часом в словнику зна¬ 
ходимо не те, що в оригіналі. Така незмірно цінна 
для Історії української мови пам’ятка, як Казання 
Григорія Богослова, не має ще порядного 
наукового видання, бо видання Будиловича 1875 р. 
має багато недокладностей; Буди лов ич в своїй праці 
1871 р. ст. 70-125 дав словника до пам’ятки, але 
слова росподілив по частинах мови, а не в порядку 
алфавита, а до того й самі слова подано в основній 
формі, а не так, як в оригіналі. Маємо також недо¬ 
кладного словника до Пандектів Антіоха в 
працях Архим. Амфилохія 1863 І 1880 р. І. Срезнев- 
ський в своїх „Свідінія и замітки" № 83 в 1879 р. 

1 Може тепер Всеукраїнська Академія Наук подбав а пер¬ 
шу чергу про наукові видання цих найдавніших пам’яток укра¬ 
їнської мови та про їх докладне вивчення. Нехай ця моя праця 
етане до того щаслнеою пригадкою! 
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ст. 99-110 подав словника цікавіших слів з С и н а й- 
ського Патерика, в порівнянні з грецьким ори¬ 
гіналом. Найбільше поталанило Чудівському 
ПсавтиревІ, бо його видавець В. Погорілов при 
виданні 1910 р. ст. 227-273 додав докладний грецько- 
слов’янський словник І крім того в тім же році окре¬ 
мою книжкою випустив повного словника до пам’ят¬ 
ки, 111+245 ст., з відповідними грецькими словами до 
сліе слов’янських. Коли до всього цього додамо, що 
в своїй статті з 1924 р. ст. 312-318 Каминський дав 
повного словничка до Купріянівських Лист¬ 
ків, то це буде все, що маємо з лексикографії схід¬ 
но-слов’янських пам’яток ХІ-го віку. 

Такі незмірно великої ціни пам’ятки, як Збірни¬ 
ки 1073 та 1076 р. або Євангелія Архангельська, чи 
Минеї 1095-1097 рр. і багато Інших—ніяких словни¬ 
ків ще не мають. 

3. ЗБІРНИКИ ЗНИІИКІВ 
з старо-слов’янських пам'яток Х-ХІ віків. 

Подаю тут спис видань, в котрих знаходимо ріж- 
ні знимки з давніх слов’янських рукописів. На жаль, 
ми ще не маємо якоїсь повної збірки знимків з усіх 
пам'яток Х-ХІ-го віку,—моя збірка буде тільки першою 
спробою такого Альбому знимків з старо-слов’янських 
пам яток; звичайно ж по всіх збірках знимків з па¬ 
м’яток XI в. маємо дуже мало. Збірки знимків з од¬ 
ної якоїсь пам ятки ХІ-го віку подано вище в літера¬ 
турі про ці пам’ятки1. 

1. А. Н. Олени нь: Письмо к-ь гр. А. И. Му- 
сину-Пушкину. О камн“Ь Тмутороканскомь.Спб. 1806 р. 
Єсть знимок зо Збірника 1076 р. (див. вищест. 130).— 
2. И. П. Сахаровь: Славянорусскіе рукописи. Вип. 
І, Спб, 1839 р. 32 стор. — 3. М. П. Пого ди ні»: 

1 Подаю, азичаЯно, наше головніше. На жаль, деяких збі¬ 
рок па вдаюся мені дістати для одису. 

38 
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Образцн славянскаго древлеписанія, 1840-1841 р., два 
випуски, 44 знимки праці Тромонина.—4. Матеріали 
для исторіи письмена восточнихь, греческихь, рим- 
скихь и славянекихь. М. 1855 р. Тут знимки з 15 
рукописів Моск. Синодальної бібліотеки, які зібрав 
Ф. Буслаїв, знимки дуже гарні (але кращі, як в ори¬ 
гінал!!).— 5. Савва, епископь Можайскій: Палеогра- 
фическіе снимки сь греческихь и славянекихь руко- 
писей Московской Синодальной Библіотеки VI-XVII 
віка, М. 1863 р. Тут дано: лл, 129 1 2636 36. 1073 р. 
табл. 20; в Доповненнях: л. 2, 127 І 16 Минеї 1096 р. 
табл. 2; лл. 446, 896 і 1716 Минеї 1097 р. табл, 3; 
л. 246, 98 1 124 Кондакаря № 1206 табл. 4. Знимки 
виконані дуже добре (але вони ліпші від оригіналів!).— 
6. И. Срезневскій: Древніе памятники русскаго 
письма и язика, Спб. 1866 р., в додатку альбом зним- 
ків. Див. видання 2-е 1898 р.—7. В. Срезневскій: 
Древній славянскій переводь Псалтнри, Спб. 1877 р. 
Тут добрі знимки з Євгенового Псавтиря табл. І, л. 
1-й Чудівського Псавтиря т. II, л. 247 Толстовсько- 
го Псавтиря т. Ill 1 звідти ж два уривки 1 азбука 
т. IV.—8. Вл. С т а с о в ь: Славянскій и восточньж 
орнаменгь по рукописямь древняго и новаго времени. 
Спб. 1887 р. Тут уміщено орнаменти (заставки, іни- 
діяли, мініятюри) з таких рукописів Х-ХІ віку: Сави- 
на Книга на л. 1, Супр, Рукоп. л. 1, Пандекти Ан- 
тіоха л. 42, Збірник 1073 р. л. 42-43, Збірник 1076 р. 
л. 42, Остром. Єв. л. 50, Маріїн. Єв. л. 107, Зогр. 
Єв. л. 107, Асем, Єв. л. 107. 108, Євгеніїв Псавтир 
л. 108, Клоців Збірник л. 108, Синайський Пс. л. 
108, Син. Тр. л. 108 1 Пражські Уривки л. 108. —9. 
«Знциклопедическій Словарь» Брокгауза, 1897 р„ 
півт. 44, в слові „Палеографія" на окремім листі 
уривки по 5 рядків в нат. вел. Із Остр. Єв. та 36. 
1073 р.—10. И, И. Срезневскій: Древніе памят¬ 
ники русскаго письма и язика X-X1V віковь. Сним¬ 
ки сь памятниковь. Видання друге, Спб. 1898 р. 
Тут маємо 13 уривків: л. 294 Остр. Єв. табл. 1, За¬ 
пис на Тмуторок. камін! т. 2, 36. 1073 р. (4 уривки 
на 4 фігурі зодіяків) т. 2, 36. 1076 р. (уривки лл. 
1026, 118, 2756 і 276) т. З, Мінеї 1096 1 1097 р. т. 4, 
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Путятина Минея т. 5, Уривок з Життя Кондрата т. 6, 
уривок з Життя Теклі т. 6, л. 2386 Пандекта Антіо- 
ха т. 7. Дуже добре виконані знимки в натур. вел.; 
нема знимків з Казань Гр. Богослова, які були при 
1-м вид, 1866 р.; всі інші знимки були й у виданні 
1866 р. — 11. Е, 0. К а р с к І й: Очеркь славянской 
кирилловской палеографіи, Варшава, 1901 р.; тут ба¬ 
гато знимків, див. їх в „Образцьі" 1912 р.—12, П. Н. 
П оле в о й: Истсрія русской словесности, Спб. 1900 р. 
В томі І добрі знимки: Турів. Єв. ст. 42, ст. 1 Остро- 
мир. Єв. 48-49, мініатюра ап. Луки 52-53, Стихирар 
ст. 54-55, мініятюри Із 36. 1073 р. 160-161, Минея 
1096 р. ст. 180.— 13. Н. П. Кондаковь: Зоомор- 
фическіе иниціалн греческихт» и глаголических-ь ру- 
кописей X XI ст. в библІотек'Ь Синайскаго монасти¬ 
ря, Спб. 1903 р., видання „ОЛДП" № 121. Тут на 
табл. VII і VIII вміщено 1 заставочку І 20 ІницІялів 
з Синайського Требника, в фарбах. —14. Я. Б. Ш ни¬ 
це р ь: Иллюстрированная Всеобщая Исторія Пись¬ 
мена, Спб. 1903 р. Тут маємо: лл. 26 і За Київ. Гл, 
Уривків ст. 200, Остр. Єв. ст. 210, Напис 993 р. ст. 
217 1 219, знимки дуже добрі - 15. А. И. Соболев- 
скій: Новий Сборник'ь палеографическихь снимковт* 
с-ь русскихь рукописей XI-XVIH в. Спб. 1906 р. На 
табл. 1 знимок з Арханг. Єв.—16. И. С. Біллеві: 
Практическій курсі изученія древней русской скоро¬ 
писи, М. 1097 р. На ст. 79 знимок з 36. 1073 року.— 
17. А, И. Соболеве кій: Славяно-русская палео¬ 
графія, вид. 2-е, Спб. 1908 р. В додатках: Арханг. 
Єв. табл. 1 і Казання Гр. Богослова табл. 2.—18. Н. 
Каринскій: Образцн глаголицн. 25 автотипиче- 
скихі снимков'ь, Спб. 1908 р. Тут дуже добрі зним¬ 
ки: л. 2246 Зогр. Єв. табл. 1, л. 225 Зогр. Єв, т, 2, 
л. 436 Зогр. Єв. т. З, л. 1416 Ассем. Єв. т. 4, лл. 646- 
65 Син. Пс. т. 5, л. 10 Син. Требн. т. 7, 1 ст. Макед, 
Лист. т. 9, Л. 10 Клоц. Збірн. т. 10, л. 78 Мар. 
Єв. т. 11, л. 1 Київ. Глаг. Листків т. 12. Знимки 
дуже добрі, нат. величини.—19, И. В. Я г и ч г: Гла¬ 
голи ческое письмо, Спб. 1911 р. Тут добрі знимки: 
Київ. Гл. Лист, табл, І № Г ] Iе, Пражські Уривки 
т. І № 2М 2°, Клоц. 36. т. Ш Ні 3і І 3й, Ассем. Єв. 
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т. II № 4, Зогр. Єв, т. II № 5Л і III № 5б 5В, Мар. 
Єв. т. III № 6й І 6й, Мак. Л. т. IV № 7, 1 ст. Київ. 
Гл. Л. т. V № 10, Син. Пс. т. VI № 11, Син. Тр. т. 
VI № 12“ І 12й, Охридська Єв. т. VII № 13, вставні 
листки до Зогр. Єв. т. VII № 14, Abecenarium Bul- 
garicum т. VII JSIs 16.—20. Н. Каринскій: Хресто¬ 
матія по древне-церковно-славянскому и русскому 
язнкам'ь, ч. І, вид. 2, Спб. 1911 р., в додатку дані 
добрі знимки з Порфир’ївських Листків (Син. Тр.) 
табл. 1-4. лл. 28-316.153.1536.225.2256 на табл. 5-16, 
Супр. Рук. т. 18 1 л. 140 Остр. Єв., натур, величи¬ 
ни.—21. Е. ©. Карскій: Образцн Славянскаго Ки- 
рилловскаго Письма сь X по XVIII вЬкь, вид. З, Вар¬ 
шава, 1912 р. Тут маємо: Напис 993 р. ст. З, л. І а 
з Лист. Унд. ст. 4, л. 16 з Лист. Унд. ст. 5, Супр. 
Рук. ст. 6, Хил. ТІ. ст. 7, л. 50 Сав. Кн. ст. 8, Жит¬ 
тя Кондрата ст. 9, л. ІЗв Остр. Єв. ст. 10, л. 2946 
ст. 11, л. 51 36. 1073 р. ст. 11, лл. 10г і 61а Збірн, 
1073 р. ст. 12, л. 1146. 36. 1076 р., л. 566 Мине! 
1095 р. ст. 14, л. 796 Мине! 1096 р. ст. 14, ст. 86 
Рейм. Єв. ст. 15, л. 536 1 54 Стихираря ст. 16, л. 
246 Кондакаря № 1206 ст. 17. Частина знимків змен¬ 
шена, частина в натур, величину. — 22. Палеографи- 
ческіе снимки сь н'Ькоторнх'ь греческихь, латинскихь 
и славянских'ь рукописей Имп. Публичной Библ’оте- 
ки, Спб. 1914 р. Дуже гарні знимки: Остр. Єв. табл. 
VIII, 36. 1076 р. т. IX.—23. Н. К. Гру не кі й: Сним¬ 
ки сь др,-ц.-слав. памятниковь, 1914 р. На жаль, знимки 
видрукувано на невідповіднім папері, чому вийшли во¬ 
ни не скрізь добре. Див. вище ст. 404. — 24. П. А. 
Лавровь: Палеографическое обозр^ніе Кириллов- 
скаго письма, Спб. 1915 р,, див. „Знциклопедія Сла- 
вянской Филологіи", вип, 4, Тут маємо знимки чи то 
цілих сторінок, чи частіше лише уривки з них: Зогр. 
Єв. (кирил. частина) ст.7. 73-79, Ассем. Єв. 10, ївер- 
ський акт 982 р. ст. 13, Супр. Рукоп. 15.33.34.35.37. 
39.40 № 37. Напис 993 р. ст. 24, Сав, Кн. 30.31.32,— 
25. П* А. Лавровг: Альбомь снимковь сь юго-сла- 
вянскихь рукописей болгарскаго и сербскаго письма, 
Спб. 1916 р. Тут дуже гарні знимки в натур, величи¬ 
ну: л. 496 Сав. Кн. табл. 1, л. 34 Супр. Рук. т. 2, 
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л. 1 Хил. Л. т. З, лл. 16 1 2 Л. Унд. т. 4, л. 26 Ку- 
пріянів. Листків т. 5. 26. Б, Цоневь: Историл на 
б'ьлгарский езикь, т. І, София, 1919 р. Тут дано зним- 
ки: Київ, Гл. Л. ст. 142, Праж. Л. 144, Зогр. Єв. 
166, Клоц. 36. 169. Мар. Єв. 171, Син. Тр. 173, Син. 
Пс. 175, Асем. Єв. 177, Мак. Л. Гл. 179, Напис 993 р. 
182. 27. В, ЦЦ еп к и ні: Учебникь русской палео¬ 
графі и, М. 1920 р.; тут маємо: заставки й Іниціяли 
Сав. Кн. ст. 52, Іниціяли Синайського Требника ст. 
52, Напис 993 р. 96.—28, Н. М. К а р и н с к и й: Образ- 
цн письма древнейшего периода истории русской 
книги, 68 фототипических снимков с древнє—русеких 
памятников, преимущественно XI в., на 29 таблицах. 
Ленинград, 1925 р. Надзвичайно цінне видання in ї°, 
бо всі знимки зроблено з оригіналів в натур, величи¬ 
ну. Тут дано: лл, 2 228.22г.23а. 196.96.127а.267г.153в. 
140б.11аЛ41гЛ1б. Остр. Єв. на табл. 1-4; лл. 263в.г. 
86а.38.38вЛ09а.62г.11УгЛ22г 36. 1073 р. т. 5-8;лл. 1156. 
185.229.109.1096.110.1136.1026.65.260. 123.30.1206 36. 
1076 р. т. 9Л0; лл. 123.70.246 Арх. Єв. 1092 р. т. 11;. 
лл. 172.66 Мине! 1095 р. т. 12; лл. 34.110.16 Мине! 
1096 р. т. 13.14; лл. 376.1716 Мине! 1097 р. т. 14; 
Купр. Листки т. 15; лл. 1.2706.86.135 Наук Кирила 
Єрусал. т 16.17; лл. 1в.г.2а.б.8в.30в.г.212г,73в.310а.б. 
212г Панд. Ант. т. 18-20; Життя Кондр. т. 21; лл. 
226.906.216 Син. Пат. т. 22; л. 304 Казань Гр. Бог. 
т. 23; Пс. Бичкова т. 23; л. 79 Пс. Чудів. т. 24; л. 6 
Євг. Пс. т. 25; Життя Теклі т. 26; Турів. Єв. т. 27; 
лл. 152-163 доповнень до Сав. Кн. т. 27; Путятина 
Минея т. 28. Частина знимків з цілої сторінки, бага¬ 
то лише в уривках, але всі в натур, величину. Ви¬ 
дання розміром в великий лист.—29. I. Ogijenko: 
Wzory pism cyrylickich X-XVII ww, Warszawa, 1927 p. 
Тут дано знимки з відчитанням: л. 16. Київ. Гл. Л. 
табл. № 7, л. 1476 Зогр. Єв. >6 8, Напис 993 р. ,№ 10, 
л. 49 в Остр. Єв, № 11, л. 123 в Остр. Єв. JN6 12, л. 
129 36. 1073 р. ЛІ 13, л. 50 Сав. Кн. № 14, л. 5в 
Супр. Рук. (Варт, частини) ЛІ 15, л. 696 Архан. Єв. 
ЛІ 16, Каз. Гр. Бог. № 17, л. 246 Кондакаря № 18. 
В виданні 2-м 1928 р. (знимки на окремих листах) 
до цих знимків додано: Клоц. 36. № 9, монети кн. 
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Володимира № 11, Тмутороканський напис № 12, 
Макед. Кир, Ур. № 16.— ЗО. І. Ogijenko: Powsta- 
nie alfabetu oraz j§zyka Iiteracldego u slowian. Album 
zdjqc, Warszawa, 1927 p. До тих знимків, які пере¬ 
раховано в попередній моїй праці обох видань, тут 
додано: Пражські Уривки № 24 1 Фрейзинг. Уривки 
№ 50.—31. Е. 0. Карскій: Слазянская кириллов- 
ская Палеография, Ленинград, 1928 р. Знимки ті са¬ 
мі, що й в „Образцн" 1912 р,, тільки видані ліпше; 
додано на ст. 137 і 139 мініятюри зо 36. 1073 р. та 
на ст. 380-381 два знимки з Пакдектів Антіоха. 

Знимки з пам'яток ХІ-го віку, подані в моїм 
Альбомі вище на ст. 217-392, взято головно з кращих 
видань цих пам’яток. Подаю тут джерела, звідки взя¬ 
то кожний знимок в моїм Альбомі; цифра визначає № 
знимку, а цифра в дужках визначає працю з зазна¬ 
чених в цім розділі, звідки взято знимок. N° 1—пра¬ 
ця студ. С. Тучемського, № 2-4 з «Четире критико- 
палеографическія статьи» В. Ягіча; NsiNs 5-10 з ори¬ 
гіналу, 11 з видання 1904 р. Северьянова, 12 1 14 з 
видання Ягіча 1879 р., 13 (20 № 8), 15 (19 табл. III), 
16 (25 N° 1), 17 з „Разсужденіе" Щепки на 1901 р., 
18 1 19 з видання його ж 1903 р., 20 (18 N° 4), 21 
з вид. Вайса 1924 р., 22 (18 N° 7), 23 (19 табл. VI 
N° 12а), 24-25 з вид. Север’янова 1922 р., 26-27 (18 
Ле 5), 28-29 і 31 з вид. Кульбакина 1900 р., ЗО (25 
N° 3), 32 1 33 з вид. Ільїнського 1909 р,, 34 1 35 з 
вид. його ж 1906 р., 36 (24 ст. 27), 37, 39-41 з вид. 
Ільїнського, 38 (19 табл. VII № 16), 42-45 з вид. 
Карського 1904 р., 46-48 з вид. ЛавроЕа, 49 1 50 з 
вид. Успенського 1890 р., 51 з вид. Стояновича, 52 
(24 ст. 13), 53-55 з вид. ОЛДП 1880 рм 56-58 з вид. 
Вондрака 1893 р„ 59 і 60 з вид. його ж 1896 р., 61- 
74 з вид. Ягіча 1890 р., 75-78 з вид. Грунського, 79 
1 84 (28), 80-83, 86-98 з вид Савинкова 1883 р„ 85 
з вид. Востокова 1843 р„ 99-105 з вид. ОЛДП 1880 р., 
106 (21 ст. 13), 107 (28 табл. 9), 108-109 (10), 110- 
115 з вид. Рум’янцівського Музею 1912 р., 116-117 з 
вид. Гильтебрандта 1868 р., 118-119 з вид. Leger 
1899 р., 120-123 з вид. Каминського 1924 р„ 124- 
125 з вид. Погорілова 1910 р., 126 (28 табл. 24), 127 
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(28 табл, 25), 128-129 з праці В. Срезневського 1877 р., 
130 (28 табл. 23), 131 (1.7 табл. 2), 132 (31 ст. 380), 
133 (28 табл. 19), 134 (28 табл. 22), 135 (10), 136(28 
табл. 21), 137 (28 табл. 26), 138 1 140 з палеографії 
Срезневського 1885 р. 139 (10), 141-3 42 з вид. Тол- 
стого 1882 р. табл. 8 \ 13, 143 І 145-147 з вид. Ягі- 
ча 1886 р„ 144 1 148 (5 табл. II, III), 149 (28 табл. 
28), 150 (5 табл. IV), 152 (28 табл. 23), 153 (23 табл. 
16), 154 (28 табл. 17), 151 1 155 зо знимків з руко¬ 
писної збірки І. Срезневського. Повні назви видань 
див. в літературі при відповідних пам’ятках, 

Знимки в моїм Альбомі переважно в натуральну 
величину, крім 5-10, 20, ЗО, 32-35, 49-50, 51, 56- 
59, 75-79, 81-83, 85-89, 99-104, 110, 120-125, 128, 131, 
136-138, 140 і 149, які трохи зменшено (вимір оригі¬ 
налу див. в описах окремих пам’яток). 

4. СТАРО СЛОВ’ЯНСЬКИЙ словник. 

В своїм Словнику подаю слова не тільки для ви¬ 
щеподаних в Альбомі уривків, але взагалі найчастіше 
вживані старо-слов’янські слова переважно з текстів 
XI в. І дуже рідко з віку ХІІ-го. Таким чином Слов¬ 
ник мій має самостійну цілість. Слова подаю звичай¬ 
но в основній старо-слов’янській формі — N1 або в 
дієйменнику; дальші форми подаю лише тоді, коли во¬ 
ни з граматичного боку варті зазначення. 

Для того, щоби рівняти подані тексти з якоюсь 
нормальною» формою, я дбав, щоби мій Словник од¬ 
ночасно був І правописним старо-слов’янським слов¬ 
ником; для цього я вніс до Словника також найча¬ 
стіше вживані слова, що мають в собі лц а* ь* •к! др., 
взагалі важливі з правописного погляду, хоч 1 зрозу¬ 
мілі й без пояснення; ось тому мій Словник буде 
спробою й правописного старо-слов’янського словника. 

При правописних варіянтах я тримаюсь таких 
правил: 1. В N1 в закінченні -аца пишу на кінці ь, а 
не ї, бо так частіще 1 в пам’ятках. 2. Пишу шт зам. 



— 432 — 

ш. хоч старо-слов’янські пам’ятки часто мають 1 ф; 
більшість ст.-сл. словників звичайно подають шт, хоч 
Востоков, Вондрак і др. в своїх Словниках дають ф. 
3. При сполученні глухого з плавним пишу глухий 
по плавнім (порядок старо-слов’янский) І вживаю д чи 
г згідно з більш поширеною вимовою. 4. По р, л пи¬ 
шу і в формах *tert, *te]t. 5. На початку слова чи 
складу (по голосній) пишу іє (а не £ чи е); такий 
правопис до певної міри умовний, бо пам’ятки тут 
послідовности дуже часто не знають; по приголосних 
не пишу іє, бо й в пам’ятках маємо його не часто. 6. В 
ст.-сл. пам’ятках панує зазначення зредукованого / 
через н (а не через ь), чому й я вживаю тут и: дкиїє. 
7. Пишу покдганніе І т. п., цеб-то подаю йотовані фор¬ 
ми, хоч в пам’ятках не рідкі й форми нейотовані: по- 
кдднне 1 т. п. 8. Пишу ирдн, боинд 1 т. п., цеб-то за¬ 
значаю зредуковане і чи j через н (а не н), як бачи¬ 
мо то постійно в пам’ятках Х-ХІ віків. 9. Прикметни¬ 
ки подаю в короткій формі, як то в нас загально при- 
нято, хоч чи не час би вже перейти на повну форму, 
бо ж стан ст.-сл. текстів не промовляє за те, щоби 
подавати тільки коротку форму. 10. В прикметниках 
пишу суфікс -'Ьн-; в східно-слов’янських пам’ятках па¬ 
нує тут -йн-. 11. В старо-слов’янськім правопису бу¬ 
ла звичка (але не постійна) ставити в чужих словах 
між двома приголосними % або паєрик \; звичка ця 
була дуже Індивідуальною й суб’єктивною, а тому я 
частіше її не дотримуюсь. 

Старо-болгарська мова, попадаючи, яко мова цер¬ 
ковно-слов’янська, до Інших слов’янських народів, бу¬ 
ла в них, звичайно, не зовсім зрозумілою,- багатьох 
окремих слів там напевне не розуміли. Ось через це 
вже в пам ятках ХІ-го віку маємо багато варіянтів, бо 
писарі, переписуючи церков но-слов'янські тексти, ду¬ 
же часто незрозумші слова заміняли зрозумілими; цих 
варіянтів так багато, що здається, вже в ХІ-м віці 
всі трудніщі старо-болгарські слова були замінені ело- 
вами зрозумілими1. Варіянти ці (для одного й того 

В Entstehungsgeschichte 1913 р. Ягіч подав дуже бдга- 
Г/ар(ЯНТІВ: Оагвто \* ‘ по |нши* працях, присвячених 

давнім перекладам, дна. т. II цеї праці ет. 116-221. 
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грецького слова) — наочний свідок, що вже в XI віці 
багато дбали, щоби церковна мова була мовою зрозу¬ 
мілою. До словника свого я вніс також не мало цих 
варіянтів (зазначаючи їх значком -), щоби вже тим 
подати давній переклад незрозумілого слова. 

Граматичні скорочення: N називний відмінок, 
nominativis; G родовий, genetivus; D давальний, dati- 
vus; А причиновий, accusativus; V кличний, vocativus; 
АЬ орудний, ablativus; L місцевий, locativus. Цифра 
вгорі коло відмінку визначає число: 1 —однина, 2 — 
двійня І 3—множина; отже формула G;I визначає ро¬ 
довий множини, genetivus pluralis. Рг—час теперіш¬ 
ній, praesens; Ft—час будучий, futurum; Imprt—при- 
казовий спосіб, іmperativus;Ao —аорист, aoristum. 

Буква в дужках визначає правописний варїянт. 
Скорочення старо-слов’янських пам’яток: МЄ— 

Маріїнська Євангелія, АсЄ - Ассеманова, ОЄ—Остро- 
мирова. 

Правописні варіянти зазначаю дужками; напр. 
лл(л»)кдти, лндр£(^)н визначає, що по пам'ятках маємо 
АЛІЇЛТН Й ДЛїКДТН’-) ДНД^£И 1 ЛНД^Н I Т. П. 

А 

а початкове часом буває за¬ 
мість и 1 навпаки 

д а, 1, але. 

акиіє зараз, уже; гдсніє МЄ 
ДЕААНА-ПБАДНА ЯбЛОНЯ 

ДБАІКО’ГАСАІКО ЯбЯОКО 

ДЕКА ОТЄЦЬ 

АБИТН-іаКИТН 

дклснніє-гаклїниіє 
дБор-гакорг 
ЛЕрААМХ-ДКрЛМг 
Art-raKrt явно 
АГНЬЦЬ-ИГН&ЦЬ ягня 
АГНА-гагНА-, G'-Tf 

лгодд-гагодд 
ЛДЇ пекло 
дЕр-к^ЗДоу-уг повітря [ний 
AtpHX-ИЗДОуШАНЛ повітря- 

A3*-fa3^ я 
АИЦЕ-ГАИЦЕ яйце 
АКО-ГДКО як 
дкрдн-п^зн саранча 

Дкркутш-НЕОБ^ЗДННЕЄ 
АКроГОНН£Н-ДГ%Л&Н% кутовий 

лкротомх-НЕгЬкомї кдлшкг 
лкхі-гако як, ніби, неначе 

ЛЛДВЛСТр-СТ&КЛГАННЦД начиння 
з алебастру 

дл(^)гоун алое 
лл(лх)дин N'-ладни лодка 

АЛ^КАТИ, АЛ(лі)у^-ЛО£ТКТН- 

аакати, голодувати 

ДА(А»)кДНН(Є-ПОШТ£НН1Є-ПО£Та- 

ал(і)уйеа голодування 
д(іа)Л0КН^А-Н£ЛЛОД%І 

дл(л»)уье4 піст, голодування 
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дл(лх улеан*., дл(*)уан* голод¬ 
ний 

ЛЛШН* -Б*НСТНН,К-ПрАКО;> 
рідко дмнн& поправді, прав- 

дндгностх читець [диво 
днд^Емл-проклАтх прокляття 
ЛНГЕД* - ЛГГЕЛХ- Е'ЬтАННКХ -КрН ■ 

ЛАТАЦ& 

*н дрі('Кн)н-дндр((4 -и)га 
дндупдтз-нллі'ІгстАннкх 
лпостолнкх папа 
АПОСТОЛ* - П0С2ЛЛНАННКЇ - С*Л*, 

АсЄ посхлднхін 
ДрОЛІЛТХ-ЕЛАГОЕОНАНЛ ЛШТА ПЯ- 

ддон-стлр'іншннл [хощ! 
лдоЕШрі(%)н - гглрЖишинл - ст. 
ЖрАУ&СКЇ-ПрАЕОСЕАитНМК* 

Д^НСИНДГОГ*-СТДр4:НШННДС2,КО- 

j>A голова синагоги 
АДОИТЕКТОНХ - д^кодІла бу¬ 
дівничий 

Д^НТ^ИІЇЛННІ-ІТДй^НШННД пи- 
Р°У 

лсдрии-ггкНА£й дрібна монета 
дсфдлтх-смолд 
АфЕдронх-про^одх 
лці’ хоч, дарма що 
ДШТЕ копи, як що; МЄ гашті 
лштірг-гаштЕрх ящурка 
дшкт&-ЕЕзоумд - вхсоуіе- тоуні 
марно, даремно, дарма 

Б 

ЕАБИТИ 36 1073 р. бути 
£Дґ(г2)р,&ннцд червона одежа, 
порфира 
иіуЬн* червоний 

ЕІЗ-, дуже рідко Е(3* 
EigAKOflHKi безправ’я 
елзаконАМнкх злочинець 
БАЛКОНАМ* безправний 
ЕЕЗК^СТАН* невідомий 
«здхнд безодня 
Б£ЗМЛХБНІЄ-Л\Л2УДНН{Є СПОКІЙ 
беЗНауаллн* безпочатковий, 
ВІЧНИЙ 

БЕзориіе нерозум, безглуз¬ 
дя, глупство 

Е(30удші*« НКМ1ІМАН2-Н£АД30у- 

А1АН2 
ЕЕЗУАДАН*-Е£ШТАДйН* беЗДІТ- 
НИЙ 

Е£3*Л0БИЕ2 невинний, Прав- 
ккпосдгдгд незамужня [дивий 
ЕЕСрДМИІв безсоромність 
ШТОуДАН* - БЕСрАМД бвЗСОрОМ- 
бкуинан* безладний [ний 
бесуннастео безладність 

еесу(еешт)нсланх незмірний 
Б£сг&дд розмова, промова, мо¬ 
ва, місце СИДІННЯ 

БЕгЬдоКЛТИ розмовляти 
ЕЕШТАДАН2 ДИВ. ЕЕ3УАДАН* 
БИ, ЕНМА-, Оптатив ВІД Е2ІТН 
ЕИСАр* перли 

БНТЕЦ ЕН(&)|& бити 
киуа батіг 

БЛАГО добро 

благоБолЕниіб ласка 
БЛАГОВОЛИТИ - ЕАДГОН3БОЛИТИ 

бути задоволеним, добре 

еалин-е^дуб лікар 

Е АЛАСТЕО-ЕрдуАХТЕО ЛІКуВаННЯ, 
лікарство 

кднга купіль 

зичити, уподобати 
БЛДГОЕр'ЬліІНАК* ВИГІДНИЙ, ДО¬ 

ГІДНИЙ, корисний 
БЛАГОВІСТ НІЄ-іеКЛИГЕЛНіе 
ЇЛАГОК'КСТИТИ-ПропОЕ'ЕДАТИ 
голосити слово Боже, по¬ 
давати добру звістку 
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ЕЛАГОГОБ'кННІЄ - доБрогоБ'Ьниге 

послух, страх, побожність 
клагодд^ть уАріс gratia, лас¬ 
ка, ласка Божа, дар Духа 
св., любов, милость 

кмгоддтьн» повний ласки 
клдгод-ігтїль доброчинець 
клдгодфтн добро чинити 
БЛАГОДАТІ старіше, молодше 
БЛАГОДАТЬ 

благоизболнтн забажати, по¬ 
годитися, приняти за добре 

БЛАГ OA'fc ПНЮ- КРАСОТА 

ЕЛДГООБрАЗНЮ урода, ГОЖІСТЬ 

ЕЛДГООК^АЗЬН» уродливий, го- 

ЕЛАГОПОДАТНБ* ЩеДрИЙ [ЖИЙ 

блдгослокен» похвалений, про¬ 

славлений 

БЛАГ о сло кісти ти-еллґоі добити 

хвалити, славити, почина¬ 
ти 

елагослоб(л)енн!£ благословєн- 
елдгостіінн N1 доброта [ня 
елдготд доброта 
БЛАГОТКО^НТИ ЧИНИТИ ДОбрО 

ЕЛЛГОУЬСТИІЄ побожність 

Елдгож^дниі€-лоЕрож^дниів па- 
ХОЩІ 

Еллгх-доБр» милосердний 

блажен» щасливий 

елажнтн хвалити, прослав¬ 

ляти 

ЕЛЛЗННТН спокушати, зводи¬ 
ти, обманювати 

ЕЛНЖЬНЬ, ЕЛИЖЬННИ бЛИЗЬКИЙ, 

приятель, кожна людина 
елнз(ь)ньць близнюк* 
ЕАИЗ»(ь) з G близько, коло 
ЕЛИЗ»К» близький, кревний 
ЕЛНСЦАННІЄ блеск [шт& 

ЕЛН СЦАТН,-ЇЦД№-ЕЛ6ШТАТН, ЕЛА- 

ЕЛїгдрьск* болгарський 
БЛхул блоха 
ЕЛЬКДТИ., ЕЛЮЙч бЛЮВаТИ 
ЕЛ'кд» блідий 
елФск* блеск, блиск 
Блюдо-ллш миска 
ЕЛ»£ТН, EAWA^-Jfp.4IHTH-HA3H- 

рдтн стерегти, наглядати, 
оберігати 

еладнб» блудливий, нелрав- 

дивий 

еладь помилка, брехня, не¬ 
правда 

ЕЛАСТИ-, ЕЛАДЖ ПОМИЛЯТИСЯ 

кллдитн помилятися, блу¬ 
дити, порочно жити 

ЕЛ&ЖДЕННІЄ блукання 
ео бо, ставиться в реченні на 
2-м місці 

еогатитиса збагачуватися 
богатьстко багацтво 
Eon-» L1 eos&, Na eosh 
ЕОГЇІНН N1 богиня 
ЕОЖЬСТЕО, ЕОЖАСТКЬН» 

ЕОЛИН більший, ЕОЛЕ 6ШЬШЄ 

ЕОЛ& М. р. біль 

еольн» хорий 

бол^знь-ніджг» хороба 
боліти хорувати 

Болгарин* боярин 

ЕОСТН, ВОДА КОЛОТИ 

ЕОГЛЗНЬ-ІТ^Ї 

ЕрАДА борода 
ЕрЛД»І Nl, Gl -ORE сокірка 
EfkAKX-EpAK»l весілля 

ЕрАН&-рдть боротьба, війна 

ЕрАТН, БОр№ бороти, воювати 

Ердтрнга браття 
Ерлтр»-Ердт» 
ЕрАШ&НО-ПИШТД-ГІДЬ-^ДА ІЖЯ, 

їда, борошно 
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срндхкз терпкий, гіркий 
брова 

КрХ30-£К0р0-ІАДр0 швидко 
Кр*3« скорий, швидкий 
Ерагшо peniciJlus, щіточка, 
пензлик 

сркіідтн витирати, чистити 
tfAs&no колода, брус 
ЕрАННІЄ-ГЛННД-ІЕДЛ* грязь, бо- 
Ep'fcra берегь [лото 
cji'fciMAn G1 -єні тягар 
коудитнт коуждА будити 
коуієста глупота 
ЕОуИ - &0ОДНЕ4- лродї неро¬ 
зумний, дурний, СМІЛИЙ 

Еоунство -жродьгтко глупота 
EOyttfbl N1, G1 - ІГСБЕ - КЗ.ННГЇІ- 
ПН£АЛ\(НА~ПИСАННІЄ 

Б«дрнтн-ижд р & ОСМІЛЯТИСЯ 
кадр* бадьорий [спання 
с%д^нн!в пильнування, не- 
вад^тн, е»жда пильнувати, 
не спати 

еіуш-п(ї)умд пчола [ство 
іішиїє трава, зілля, лікар- 
бїітн бути, кгістї(&) був, бгЬ? 
Б'кдшЕ був, була, було 

Еіітиіе буття, Існування 
E&JMTH*, Efp,* [ти, намовляти 
Е'КДИТИ, Е'іждж переконува- 
Е^ЖАТИ, ЕгЬжй бігти 
е4аї білий 
ЕІГ£ТЕО-Е'І:Жй£ТЕО 6ІГСТВО 
е|с*-д(монї [в собі біса 
к’кин* навіжений, хто має 
кх-кишА conditional is від 
К*ІТИ 

Е 

ЕА N2 А2, ЕАЛ1А D2 АЬ3, БАЮ G2 
вдн-вдига вітки [L2 

кдпд фарба [чужак 
ЕЛрКДрХ - £Т^ДНДІІН№ИНОЗШДЦД 
кдритн опереджати, прихо¬ 
дити раніще, ЕАріАТН 

кдр-х-знон спека, смола, сто- 
ваша ваш [рожіння 
ЕЕдро-тишинд добра година, 
КЕЛИИ-ЕЕЛНКа великий [погода 
кіжкол*Ьпніє пишність, велич¬ 
ність [вий 

ЕЕЛИКОЛ^ПйНї ПИШНИЙ, ЧудО- 

КІАНК1Д&ІІ& Великдень, паска, 
еєднуак-л величний [свято 
шнуьстшє величність 
ЕЕЛНУЬСТЕО величність 
ЕСЛ&ЕДДг верблюд 
ЕЕЛМТпотд-крАсотд 
БЕЛАМН-.Б'ЬЛО дуже 
кел'Ьтн наказати 
БЕПрХ СВИНЯ 
БірнгА ланцуг, пута 
ЕЕрФга-здсокх запора, засов 
бесеаиіє радість, утіха 
ВЕСТИ КЕДЛЦ КИТИ КЕ3Л 
кстр старий, давній 
еетхшдти старіти 
КЕУЕРХ вечір 
КЕУЕрга вечеря 
EEYfpfATH вечеряти 
ишт&річ, справа 
киданню видіння, привід 
кид-ети бачити, еижда побач 
вннд причина, вина 
ЕННАр* виняр [садок 
еиногрдда-лезл виноградник, 
кисети, вишж висіти, місти¬ 
тися 

КИТАТН-ОЕНТАТН-ЕЇСЕЛИТИСА 
жити, проживати, гостити 

кити, кнж плести 
ВААГА ВІЛЬГОТЬ, ВОХКІСТЬ 



ВЛАДАТИ ВОЛОДІТИ 
влл дїіка• ти asa-божда пан 
кллдїіуьетеніо-бааста влада 
ЕАДДІГУАНХ сильний, владний 
вллста влада, сила 
БДАСф(к)ИЛ1ИСДТН-^оуЛОКДТИ- 

Хоулнтн богохулити, блюз¬ 

нити [ство 
БЛДСф(к)ИМИИ - JfOVAA бЛЮЗНІр- 
БАА'% ВОЛОС, N'5 КЛАСИ КОСИ, 
волосся 

влас^ни^а-б^Ітнштс одежа 
бласЬга волосяний 
БЛЛУНТИ волочити, тягти 
КАЇНА ХВИЛЯ 
блїншиВ хвилювання [вати 
влї^&окатн ворожити, чару- 
клї^кї-удрод^н ворожбит,ча¬ 
рівник, Vі КЛЇШКС, N3 ВЛЇСВН 

бла(ї)кї вовк 
BA'fcuiTH, БЛ'кіїЖ волокти 
ВОДИТИ, вождЖ 
БОЖДА*БААДЇІКЛ-ЦїН А ПрОВО- 
дир, керовник 

кой, воинї вояк, козак 
КОЛИ ВІЛ 
колга воля, бажання, свобо¬ 
да; EOAItft добровільно 

вонга пахощі 
Б^ЛЕИН горобець 
Е|ДГЇ ворог 
К{>днл ворона 
крдтл ворота 
в}АТЛрь-ДКАрЬНИІГ&-ЕрЛТАНИКЇ 
вгатити вернути 
KfAT* ворот, ШИЯ 
К^ЛУА-ЕЛАИН Лікар 
EfAUITATH вертати 
К&АЕА, Ксеніє верба, вітка 
врАкь ж. р. віровка, ужівка 
ВрАїТА ВІК, Зріст 

В^ЬТОГрАДА^А садівник 
Б^ЛТОГ ^ДДЇ-САД'І-рЛИ 
цьть'г пї-иЕШТірд печера, сад 
Б^АТ'ІїТИ вертіти 
ЕРлХоу зверху, вгорі 
БрА^'ї верх 
кадити шкодити 
врЖдї шкодз, зло 
ВИДАНІ шкідливий, хорий 
Kp&UA, С,-М{НЕ-А*ЬтО-ГОДЇ час 
вртнштї мішок,одежа, - вла¬ 

сним цл 
RpfcuiTH-, е^агл> кидати 
КВІНТИ-, Б[іАХ^ МОЛОТИТИ 
втомамивівторок [ти 
Kfcji'fcUITH вкинути, ВїБрАГИл- 
ЕїВТОрМІИКІ-ЕТОрАНИКЇ 

ВїДБОрНТНСА-БЇСЕЛНТИСА 

в7ЖДїАА('к)ншє бажання 
кїждїлати бажати [ти 
кїждсл^тн-кїсуот^тн бажа- 
вїжештн, кїжег* запалити 
вїзкрднитн заборонити 
БїдКрЛНАННКЇ оборонець 
ЕІЗЕрНАНї ПОбІДОНОСНИЙ 
БЇЗБОуДНТИ збудити 
БїЗКЕЕЕЛНТИ звеселити 
ВЇЗБЕСТИ,- ДАч вивести, ЗВЄСТИ 
БЇЗБрДТНТИСА вернутися 
К'АЗБрАІітНИІЄ повернення 
БЇЗБ^СТИТИ - ПОБгІГД,І;ТН-ЄЇКА¬ 
ЗАТИ ОПОВІСТИ 

Бїзглдснтн-вїЗїБАтн закон- 
чати, промовити 

КЇЗГЛАСЇ виголошення 
кїздАти-отїддти віддати,від¬ 
платити, Imprt кіздажда 

БїздАГАНніе відплата 
K*3ДБИГНЖТИ «ЗАДАТИ-«Тко¬ 

рити збудувати, подвигну¬ 
ти, ПІДНЯТИ 
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к*зд|лдокдтига звеселитися, 
к*3„\рдстн вирости [зрадіти 
K13Aj№"rS зріст, вік 
к*ЗД|і'аідати заплакати 
кхЗдрАжднже отримання, 
умірксванність 

ЕїЗдр^ліАти задрімати 
БЛЗДОу^* повітря 
каздоуіилн* повітряний 
ЕїЗджіуднніе зітхання [ся 
БїЗнгрдтн радіти, веселити- 
КЯЗИПїДТН - НСКЛТИ - ИИШТАТН 

шукати, взяти 
К13ИТН ЗІЙТИ 

КгЗЛАКЛТН-ИЗЛЛКАТИ зголод¬ 
ніти, захотіти їсти 

Е23Л(шти, «заеждти напів- 
лежати при столі по схід¬ 
ному звичаю, засісти 

КїЗАИИТН лити 
КїЗАОЖИТН зложити 
кхЗА'кстн-кгзнти увійти 
ЕЗ3ЛЮКИТН полюбити 
КЖЗАЮЕЛІНИда любов 
БХЗЛЮЕЛЖ* укоханий, милий 
кїзложьнх-ліоитнї можли¬ 
вий 

Е^ЗМОШТН могти, зміцніти 
к*3м&тнтн хвилювати, під¬ 
бурювати [стання 

ЕЇЗМ|У\ШТШИ!Є-ДКИЖІНИІЄ пов- 
е'азм&здніє відплата, пімста 
к'азнждкид*Ігти зненавидіти 
ВИМЕСТИ- ЕЇЗК-ЬІШНТИ-КЇЗАТН 
8*ЗНІСТИСА піднестися, пн- 
к^ЗНошенніє жертва [шатися 
КХЗНАЗНТН,*ЖЖ встромити, 
надіти 

вїЗидниіе покликання [ти 
к*3»питн-к%згвдти закрича- 
■»3»«рИТНГА-^АЗГн48АТИСА 

EZSgty’&TH глянути, подиви¬ 
тися 

ЕХЗАТИ, БїЗАМАі молодше 
слово, старіще причти 

Ези|пр&-пр4*Бгіш&№-гор'Ь най- 
кжистннж поправді [вищий 
какрдтац’Іг коротко 
K-xKoynrfc разом 
БЇКоуСИТН попробувати 
БЇЛ'ЬтН, ВИЛАЗИТИ болга- 
ризм: увійти; звичайно 
ЕїМНТИ 

Еїлнтиге влиття, жертва 
Ехштдти вкидати [хувати 
Од’&н.ити поставити, зара- 
K'SHAVAA'fe-HCKOHH-HCnjASAHanO 
KXHf &}гдд коли, як [чатку 
Е%НЕЗАД(зд)пЛ^ несподівано 
ехннтц увійти 
Бїноушнти ОуСАІГШАТИ ПОЧу- 
ти, вислухати 

кїнї поза, гето, назовні 
вї(е)н>4 назовні, знадвору 
канАтн^ канимдти слухати, 
чути, Imprt к'анам^мї по¬ 
слухаймо, уважаймо 

Еїн&трй всередині 
индтрь&доу назовні 
Бїпитн,-пнгатн,-пнжкричати1 
кликати, голосити 

БїПАїТНТИСА ВТІЛИТИСЯ, ПрИ- 
няти ТІЛО 

КїПАХШТЕНИІЄ втілення 
віяпл&-зхед[іиі€ крик, вереск 
Е%лрдшдтНг ка просити питати 
в%прс% питання 
кардзоум^ти зрозуміти 
KfcjS'frfHHTHCA усталитися, уко- 
КЇСЕАНТИСА ИННТН [рІНИТИСЯ 
КІСКАННАТИ кричати 
K'&fKOf'fc скоро 
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Бяскрнлніє-подолякя край, по¬ 
ли, подолок 

вяскрялшниіе годування 
БЯЕКрШННІ€ - БЯСТАІШІЄ, ЬЯСКй’к- 

гити ПІДНЯТИ, ОЖИВИТИf 

БЯСКрЬПІАТН-БЯСТАТИ [пення 
БЯСКр'ЬіШНИІЄ ПІДНЯТТЯ, ожив- 
кяскліл-ндуіто нащо, для 
чого, чого, чому [за 

КЯСЛ'кдЯ-СЛ'Ьдя-СЯЗАДИ слідом 
бясл^'пати-бя^однти скакати 
кягпитл^тн вихозати, ви¬ 
годувати 

бясплаклтн заплакати 
бясплескатн плескати, розго¬ 
лосити 

бяспомннанив згадування 
БЯСПрИНТН-БЯЗАТИ ПрИНЯТИ 
кяспФти заспівати 
вяспатл назад, навспак 
БАСТОКЯ СХІД, БЯСТОУАНЯ СХІД- 

БястріпЕтдтн задріжати [ний 
вястрягняти вирвати, витяг¬ 
ти 

вяггДігл або Б Я СТ Л, Г АІ - р £Mf Ні 
вясоуіє надаремно 
бас^лапатн-бяпросити жебра- 
кяс^однти сходити [ти 
кяс^о г^ти схотіти, побажати 
БЯСріТИТИтШТЛ схватити, 
взяти 

вясуоудитнсА здивуватися 
бясяілати посилати, прино¬ 
сити, віддавати 

БЯСЯІ р НТИСА-ОГЖіТІЇ ТИ-ОКАЛА £- 
нгктн загустіти, ожиріти, 
закаменіти 

басждя communio причастя 
бяс ядіня причасний, КАС^ДІ 
НД(А молитва молитва при- 

кяторя другий [часна 

кяш& воша 
вяі А5 вас 
БЯІ- ИЗ- [всіди 
БЯіНЛч-ЕЯІНН^-КЯННМ-ПрИСНО ЗВ- 
БЯІСПріНЯ горішний, небесний 
БАІШАН& високий, небесний 
&ЯІГА-ШІШ ШИЯ 

бідова вдова 
fiip'feTH КИПІТИ 
еісе(і)гдл повсякчасно, завше 
КШДріЖНТЕЛІ всемогучий 
кшмогяїн всемогучий 
клсесяжнглшмдг-а цілопалення 
бйсеу&стіня високошановний 
БіСі, G1 біси село 
бмь, бс&[а(а)^ біте увесь 
БіСЬДЕ скрізь 
Кіш(а)кЯ-БіЄІ ВСЯКИЙ, кожний 
БіС/аУбСКЯ всякий, рїжний 
ЕбСЛДОу('Ь) скрізь 
Б&УЕрА вчора 
E’fc N2 ви 
видати, б4:мі знати 
Бткд^ти відати, знати 
в^иіе вітки, галузки 
Е'Ькя ВІК [ТИСА 

Б^НиТИСА-Ц/киНТНСА - ПрОДАІА- 

віно віно, посаг, придане 
К'ІГНАЦЛ вінець 
БІіроВДТИ-ҐАТН К’ЬрД. 
K'fcfbHHKA довірений 
Б'Ьр&НЯ вірний 
Б'кстл вістка 
е'Ьгеі вітка 
БІтрЯ Вітер 
КгЬтріНЯ вітряний 
Б‘к(н)тйскя казковий, ti(tO- 
тлскяі казково 

БгЬуАНЯ ВІЧНИЙ 
бФштанніє проповідь 
Б‘Ігити віяти 
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ЬІЬга-КгЬт8Л-КІ’ТКНІЄ-ЛНС,ГЕН!Є 
казати-, кажк в'язати [вітка 
КАЗНЛТИ в’язнути 
ЕАНЖТИ в'янути 
БАШТИН-КОЛНН більший 
ivc оня - урдкЕНнца тонка тка¬ 
нина, одежа 

г 

гддитн гудити, ганьбити 
галнліЧ’ искя галилейський 
ГАЛКАМИ, ГАЛНЛ£(,ь)г<ШНН'А 
Г£И-(о)НА-ІвЗіро ГОрАШТ£-;ЄЗірО 
гиглнтя-исполиня [огиди оіє 
глакд голова, розділ 
гллкнзна-науатякя розділ, по¬ 
чаток, головна річ 

ГАДГОЛАТИ-(ИШТН-ПОК'кдАТН-К£- 
СІГДОКАТН говорити 

гдагодіияіи на прізвище 
глаголі слово 
ГЛАД2 ГОЛОД 
глддякя гладкий, рівний 
глАситну-шлч виголошувати. 
гшг голос [кричати 
глдшати-зякатн 
ГЛОуліНТНГА, гдоумлжиіе 
ГЛЛКОКї глибокий 
гн«тн,-тл тиснути 
ГННТН-, ГНИ№ гнити 
ГНОуиіАТИСА бридитися 
rll-few, ГнЧкДНЯ 
гн-|здитн,-ждж кублитися 
ГНІЗДО кубло 
rOKASffojKATH примножати 
госА5Нів багатство, Ерожай 
roKAsa(b) багатий, рясний, 
гойний, родючий [ний 

гоєння побожний, достой- 
гок^ниіе побожність, ПІСТ 
гої-кти постити 

ГОДННА-УЛСЯ, ГОДЯ 

ГОЛОТЛ-ЛЕДЯ 

голяка голуб 
ГОНАЗИТН визволяти 
ГОПАКА гінець 
горлздня майстерний, мис- 

ГОрЕ-ЛІОтЧ ох! [тецький 

горни, гордіин гірше 

гороушдня горчичний 

горлкя гіркий 

ГОрАНИЦА-КлЧтА-^рЛМЯ 

rop'fc догори, горі, уверх 

ГОСПОДА-ГОСТННИЦД 

господдрл господар 

господиня пан 

господяїни Nl naHt 

господа пан, Бог 

ГОСПОДАНА ГОСПОДНІЙ 
госта гість [дувати 

ГрАДНТИ-ЗЬДАТИ городити,бу- 

ГрЛДЯ-AVfccTO город 
ГрАДАЦА городок 

грлждлнння горожанин 

ГрАМОТА-КЯНИЖАІІДт np£M.v;- 

Грс(о)ЕНПІТ£ могила [дрОСТА 

гр£ти, грскл гребти 

грои яма, могила, гріб 

гроЗА* гроно 

грякя горб 

грядостд пиха 

грядя пишний, чванькува- 

грядяїни N1 пиха [тий 

гря(/по)знх виноград, гроно 

грЯЛИУИШТА горличиня 

грядо горло 

ГрЯНАУДрд гончар 

грятднА горло, гортанна 

гріті-, гряіз^ гризти 

ГрДАГІЇТН греміти 

ГрАУАСКЯ грецький 

G’ rp'fcjp ] грг^окя 
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Гр'&ШДНИІМ, Гр'ЬпЛНТІ 

ГрАГТИ,-ДЛ\-ИТН-^ОДИТН 

гржк* нечемний, ЗЛИЙ 
ГОуЕИТЕЛА ЗГубНИК 
гоумьно-ток* тік, клуня 

гїндти^ женж гнати 

ггн&тн гнути 

гііенлти гинути 

r^tg*t(f)flA погибіль 

глкд губа [ка 

гжгхник^-н'Ьмї-здітмїлиеі заї- 

гЖии citbara, інструмент до 

глети., глдл грати [гри 

глєа гуска 

А 

дд щоби, нехай, аби 

дд АІІІТІ коли, як 

ДДЕЇІ щоби 

ддкид% 1 ддкгідг 

ДАБАЦА хто дає 

дажда-дди 

ДДЛЕУЕ далеко 

ддр подарок 

ДАТИ, ДАМА, ДАСИ, ДД£ТЇ, ДД- 

ддтти давати [дат* 

дЕНвдтіц-ЗДЛ чи -жл7 двиг¬ 

нути рушити, рухати 

дкор двір 

дкьрй, G1 N3 ЬРдвАри двери 

ДКАрАНИКї-КрДТАрЛ 

ДЕБЕЛ» ГрубИЙ 

д£8Атг дев’ятий 

ДІ8АТ6 ДЄВ’ЯТЬ 

ДЕМОНг-Е^сг 

дн(сй)ницл права рука, пра- 

дкнї правий [виця 

деґатинд десята частина 
Д«АТ* десятий 

ДКАТІЬЦЇ десяток 

ДКАТй десять 

ДНЕИИ ДИКИЙ 
дикмтисА-уоудитисА дивував 

ДИКО, G1 ДНЕЕСЕ [тися 

ДНКАНЯ-УЮДАН* дивний 

AHHAjkA-fl'fcHASA монета 

димколг-НЕпригазнА 
днгакоіштко виголошення 

діякона, діяконат 

ДИШї-ДНГАКОНї 
ДЛЛНА долоня 
ДЛЇГОДАНАСТБИЮ ДОВГИЙ ВІК 
длїгі довгий, борг, вина, 

гріх 

дліжаннкї боржник, винува¬ 

тець, провинник 

ДОБЛА хоробрий, МІЦНИЙ 
довро-дов^ adverb, добре 

доколАнг вистарчаючий, за¬ 

доволений, великий 

доколі доволі, досить 

докалІти вистарчати, хва¬ 

тати, ДОБАЛ^ІЄТІ ДОСИТЬ 
доидеже старша форма-донА- 

деже молодша, поки 

доилнцд мамка 

донтн годувати дитину 

ДОКОЛ'Ь поки, доки 

ДОКОНАУАТН ДОКІНЧИТИ 
долоу-ннзоу долі, внизу 

домокит* господарний 

ДОНАДІЖЄ - ДОН£дІжЕ-Д4ЖЕ ДО- 
ДОНДЕЖЕ поки, аж поки 

доеджддтн-оукдрти 

ДОСДЖДЕННІЄ - OyitOfEHHie - ОуіїО- 

доїтоння вартий [рнзнд 
достокт* варто, треба, на¬ 

лежить 

доетоганню - УА£ТА-НАСАІДН1Є- 
нмінніе спадщина, дідизна 

допити досить 
А0АГ* дорогий 

29 
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дрлЕ-пр&Б'ік-п^ждЕдавнІше, 
встаровину, колись 

др{Блн« давкій 
дроугондЕ в Іншім місці [зом 
другонцн часом, Іншим ра- 

дроужннд товариш, сопутник, 
товариство, військо 
д^бд дрова 
дрьжака-кй'Ьпогті влада, міць, 
сила, володіння 

дрАжаанЕх державний, побід- 
др&ждти держати [ний 
дрьзатн - надіїатиіА сміти, 
бути відважним чи смілим^ 
сподіватися 

Ар Ago ста відвага, смілість 
Af анода м. р., N3 дрькоаже- 
посор-ж&злї дрюк, кий 

Д^ІГКО, 0і Др'ЬкЕСЕ дерево 
А4'&ЕОдгклга столяр, будівни¬ 
чий, тесля 

др*Ьк4гнх дерев’яний 
думати, дріглии 
дрдзга ліс (ний, смутний 
дрАСЕлг-дрдуаг - оунгілг сум- 
Д^А^аоу ЕХІТИ-ОуіШКДТН-ТОу- 
житн 
А°Ур-> Vі доуїш, N;t доуси 
доуша душа [ний 
ДОу ШЕБ&Нї'у доушАнг душев- 
д^ка, Дїві два, дв! 
дгкаш(ж)Ад*і два рази 
дтьконцд двійця 
д*жда дощ, дажднти 
А*но дно 
дїска дошка 
ЛИНЯТИ дихнути 
діштн, G1 д^ште^е дочка 
ДАНЕБАН2 ДНЄВНИЙ 
ДАНА день, G1 ДАНЕ, N3 ДАНАЇЄ 
ДАНАГА СЬОГОДНІ [I ДАНИН? 

ДАНАСАНЯ СЬОГОДНЯШНІЙ 

ДЛСДТИ, ДЕ^Лч ДерТИ 

д^кА-д’Ежлга діва 
Д*&БАСТЕО ДІВСТВО, Д'КБАСТЕАНЯ 

дЖнстеобатн чинити 
ДгЬлАТЕЛА робітник 
долати робити [нок 
A'fcao-, G‘ д'Іглесе справа, учи- 
д'Ьльлм-дЖлга-радн з G': че¬ 
рез, зза, ради; ставиться 
по слові, до якого стосу¬ 
ється 

д'клАНица робітня, частина 
д4гт£('Ь)ла ж. р„ роблячий, 
справа 

дН^тн, А^ГЙч чи деждл, кла- 
Д*ктАСКХДИТЯЧИЙ [сти, подіти 
Д^ТА ДИТЯ, N3 Д^ЇТИ 
д-китн діяти, робити, чинити 
ААт(те)лх дятел 
д^Брава-лАг* діброва 
ДЖЕї дуб, ДЖЕАН* 

ДЛіТИ-ї ДїМЛч дути, дму 

£, ІЄ 

і —слова на t - див. під ю- 
іе А1 с. р, воно 
ієб( у)лн ге ди іє * еллг окости т 
(єк^с('к)н жид, іеврЕ^искя жи- 
ієгда коли, як [дівський 
[єгиптянин», fervn(na)T* 
»єда коли, щоби, аби, як би 
не, чи ж, щоби ні 

геда како-да ні когда щоб ко- 
ієднндко ще [ли не 
ІЄДННДУЕ до того, ще, тільки 
(ЄДННОАШСЛНІЄ згода, єдність 
юднноуад» єдинорідний 
ієднной'і одного разу 
ієдн(а)н« один, сам 
н?дгЕа насилу, ледве 
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ЦЖ£ N1 с. р. котре, яке 
т%л ні 
i«3tfo озеро 
ієн так, пезне, направду 
іє(о)л£('Ь)н м. р. олія, олива 
іелнко скільки, як багато 
іелнк* який, котрий 
ієлнш(ж)ьдхі скільки раз [те 
тш& наскільки, коли, через 
!ЄНГАСТрИМ£НТХ-ПрОрНір*АИ ОТХ 

^TfOEftl 

ІЄПЕНДНТХ-ЕрАУИЦА-ОДЕЖДА 
ієпнітолш-посаанигє лист 
(єшіц ієсит ієст«(й) є [натура 
ютстко-родх природа,єство, 
іетсткьнї природний 
к>т£р% - н^Кїїи - ієдннх - инх- 
Н'ЬїїТОЯКИЙСЬ, певен, один, 
хтось [би, покоління 
юфилі£ри* денна черга служ- 
ІЄДИОПИЮ-МОууМКАГД ЗЕМЛЮ 
ГЄШТІ ще 

ж 

жлаь-г|оеї горе, журба, туга 
жізля-посер палка, кий 
ЖЕЛдншє-рт'Бнніє-порте» ба 
жання, пожадливість 
жїлати-жадати бажати 
жел^зн^ (а не жЕЛ'&зьнг) за- 
жел^зо залізо [лізний 
ЖІА'ІГНШЄ-ПЛЛУА 
ЖЕЛ'кти - плакатне а плакати, 
сумувати, бажати 
жена жінка 
ЖЕННр-НЕК'Ьт&ННІЯ МОЛОДИЙ 

ЖЕНЬГКЇ ЖІНОЧИЙ 

жатокш упертий [лий 
жсітокя суворий, закам’яні- 
жістосрд» закам’янілого сер¬ 
ця 

жештИі же(а}гл, Imprt жьян 
палити 

жнкодабаць життядавець 
ЖИКОНОІЬІрЦ - ш\% життяно- 
сець, життядавець 
животх життя старіщий ви¬ 
раз, молодший ЖНЗНЬ 
ЖНКОТ&Н1 життєвий 
жндобннх-июде{4:}н 
ЖНЗН&-ЖНКОТ* життя 
ЖНЛНШТЕ-ЕЕЛїНИН5-ОйНТИЬ 
ЖИТЕЛЬ, ЖИТИ, ЖНКА 

ЖНТНІЄ-ЖИКОТї-ЖИЗНЬ 
ЖИТИНСК1 життєвий 
жнтлннца клуня, стодола 
жрни жорна, G' ж^іниі 
жрьдь жердка 
жц&(а)ткл жертва 
жрь{г)тііАннк* жертвеник 
ж(жь)рьці-нієрЕ(4)и Жрець, 1є- 
ж^Феин жеребок [рей 
Ж^БА, G' -ТЕ, ЖрФкШй лоша 
ж(жа)^ти, жьрл з D: прино¬ 
сити жертву, їсти 
жьдатн-, жн(ь)д^ з G чекати 
жьзлх-пдаица посох, кий [на 
жкіпЕЛх-гїгрл-кдлш гордшть сір- 
ЖАДАТИ, жаждл прагнути, 
бажати, дуже хотіти 
жажда прагнення, бажання 
жало жало 
ЖАТКА жнива, ЖАТЕАЬ ЖНецЬ 
жатн, жьмлч чавити 
ждтн, жьн& жати 

S 

s часто пишеться на по¬ 
чатку цих слів: £Б‘&за&, 
ЯЕНЗДДТИл SK^b-, SIAHJ6-, 

5ЛАКХ-, SAAVbHl^ S%ЛІ, SMKH 

1 в словах, що походять 
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від них, але частіще ці 
слова починаються з з, де 
й див. їх. 

s^ao-eeamih дуже, занадто; 
до s-іглд зовсім 

З 

ЗАСЛАДНТН заблудити 
ЗДендьлиех заздрісний 
Здвисть заздрість 
ЗАЕ'км-опонд заслона 
З*вН^Т*-ЗАПОВІДЬ- ЗАКОНХ-ПО- 

КЕлфнН ІЄ-3А fO КХ-ЗАЕ'к ШТАН И ІЄ 
Зае'Іїштати наказати, пере¬ 
дати 

Загцдда загорода, перешко- 
ЗАг^дднтн-здтхинжтн [да 
ЗАГ^лжденніє загорода 
ЗДЖешти запалити 
ЗАзнаменати зазначити, по¬ 
класти знака 

ЗДЗ^ниіе підозріння, запе¬ 
речення, закид 

ЗАЗьрбти судити, гудити, за¬ 
видувати, ганити 
ЗАНМОДАИІ^и позичальник 
Здимх позичка, борг 
ЗАКЛїНйчТН-ЗДТКО^ИТИ замкну¬ 
ти, А О 3 і ЗА КЛЕНЕ 

Заколенню-гІгуеннш 
ЗАконоположнти закон дати 
ЗДКОНОП^СТЖПЬННКХ - ЕЕЗД- 

коньннка 
ЗАКонх-окхгуАи-нрлкх право, 
завіт, віра, св. Письмо 
Здконьннкх - кхнижьннкх зна¬ 
вець законів Божих 1 свіць- 
ких, священник, законо- 
учитель, чернець 
ЗАлазх небезпека 

ЗДмато^тн-злста^тнса зі¬ 
старіти, бути старшого віку 
Здмлдити-замедьлити загая¬ 
ти 
ЗЛНЕ-ПОШЖЕ-ИЛІМКЕ бо, ЧЄрЄЗ 
Злпддх захід [те що 
ЗЛпеуаті.л’Ьтн - зндмендти за- 
значити 
Заповідати наказати 
злпок^ди приказання, наказ 
Здп^тити заборонити 
Здпоуст^ниіє спустошення, 
руїна, непорядок 
Запати заважити [помогти 
ЗАСТУПИТИ оборонити, до- 
ЗЛТЕОрИТН, ЗАТКА|ГАГН зачи¬ 
нити [гий день, завтра 

здоутр дуже рано, на дру- 
ЗАОуиіАТИ бити 
ЗАОуШЕННіе-ОуДД^ЕННІЄ биТТЯ 
ЗАУАЛо-здуатхкх початок 
3AYATH-, здШнж почати, по¬ 
нести [свято зачаття 

ЗДУАтиіє початок, зачаття, 
Здштитьникх оборонець 
ЗАІАТН^ 3АНМЖ-3ЛНАТК-ВХ gA- 

ЗАМи^ь заєць [нмх дати 
3(5)еиздатн свистіти 
ЗМІСТИ дзвонити 
3(я)к^здд зоря 
3(s)E-fcfh М. р. звір 
ЗЕМЛЬСКХ-ЗЕМЬНХ, земний, люд- 
3£ЛШЗ-£ТрЛНА [ський 
ЗЕАІЬСКХ земний 
ЗНЖДИТЕАК - ТБОріЦЬ буДІВНИ- 
ЗИЗАНИІЄ-ПЛ'ІгЕЕАг бур’ян [чий 
ЗЛДІЇХ-С*&НО'ТрАЕЛ 
ЗЛАТО золото 
ЗЛАУЬНХ зелений, свіжий, 
квітнучий, багатий, пожи- 

ЗЛХУЬ жовч [точний 
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3(5)ліии, 3(s)mhm змія 
Злп/^нл-rMVjiHA пахуча смола 
ЗАадєдп відомий, знайомий 
Знджнлтн-злпіУАТьл^ти (мо¬ 
лодше слово) робити зна¬ 
ка, зазначати, ціхувати 

знаменню знак, прикмета 
ЗОЕДТИ, ЗОНАМ дзобати, їсти 
Зо(д)рьнї світлий 
З^ДІЇЇ-КИДАННЮ вид 
3f‘H0 зерно 
3(ИЛЛ0 зерцало 
Зикати, зокл кликати 
Зйао зле, погань, гидота 
3*А0ЕД злість, лютість 
ЗЖЛОД'Ьи злочинець 
ЗЇЛг-АМКДБа-П|ЮНХірИКї 
3*ЛГЬ зле, недобре 
зьддниів будування, будинок 
зьддтиь будівничий 
зьддти^ зиждл творити, бу¬ 
дувати 
Зьр&*ги кидати бачити 
З'Ьло див. £*Ьло 
З'Ьннцл зріниця, чоловічок 
ЗАБНМТИ рости, сходити 
3ATU зять 
ЗЛЕЇ зуб 

и 

и А' м. р. його 
нко бо 
нгмонх-боієкода намісник 
HrO-fAfhMS ярмо 
игрдти грати 
игоумЕнх-стлр'кишинд 
игклд голка 
ИД£Ж£ де 
идололлтра-ндоложрь^ь 
ндолг-коумн^і 
Ш€(о)рдАНа Йордан 

НЖр(4)и-Ж^ЬІір»-£іАШТІННКЇ 
нк^оушнмх Єрусалим 
иждити., нждньл пережити, 
НЖ£ що, котрий ^витратити 
нз-т дуже рідко И31 
изкдкителі. спаситель 
И3КДЕИТИ звільнити, охоро¬ 
нити, врятувати 

нзЕДклжиіе спасіння, вибав¬ 
лення, визволення 

изкиїєниіе вимордування 
ИЗЕОрї вибір 
нзєгіти позбутися * 
ИЗКЬ^АТНт Е£р вибрати 
нЗ^агати-нзатн викидати 
ИЗК££ТИ вивести [вибір 
изеолжиіє воля, бажання, 
нзколити захотіти, забажа¬ 
ти, позволити 

НЗЕ'ЬтОБАННІЄ упевнення 
H3ErbfTOEAHX-H3K‘klTblU відо¬ 
мий [упевняти 

нзв'Ьггоклтн сповіщати, 
нзкігстьно правдиво, доклад¬ 
но, точнісінько [прощення 

нзбтїтх причіпка, причина, 
изгхндти, ижденм вигнати 
изддл£У£(д) здалека 
изддтн видати 
ИЗДр'кшЕНИЖ відпущення, 
изитн вийти [визволення 
НЗЛДЗИТН-КХ£-Н£^ОДНТН вихо¬ 
дити 

излщд більше, сильніще 
нзлігтн вийти 
нзм4іН£А-о}лшнса [силювати 
нзлиїжддтн виснажувати, зне- 
нзоеаиудти роскривати, ви- 
свідчати 

нзрАдьн* що виходить з ря¬ 
ду: особливий, добрий 



нзоулмідтиіА тратити розум 
нзоуштдтн росповідати 
нзатн забрати, звільнити 
НК0НЛ-0Е|кДЗ% 
иконоліі-домоустроитЕли 
нлн або, чи 
нлитн>, юмліл мати, брати 
ИМТНСМА-ОДЕЖЛ 

НМЬЖС-ЗДНІ бо, через те що 
НЛгЬжіб-НДСЛ'ЬдіШ 
HAvferH мати 
има-, G1 начне, еі има на 
честь; на славу, нменемь АЬ1 
на Ім’я 

HHAKO йначе, Іншим спосо- 
ННАУЕ-ІЄДИНАУЕ [бом 
ннднктх окрес часу в 15 ро¬ 
ків; решта, яка полупаєть¬ 
ся від поділу числа років 
від Сотворення Світу на 15. 

нно(і)гдд колись, раз 
иногдою разом, в той час, 
раптом 

ННОЗЕЛІЬ^А-СТ^ДН&ННКЇ-БД^БД^Ї 

кнокоеть peregrinatio, подо- 
ріж, чужина 

ИНО^ОРї-ІЄДННОрОГ* [нецтво 
hhoywtko самотність, чер- 
ИНОУАДЇ-ІЄДННОУАДЇ - ІЄДИНО- 
^ОДЬНї 
ині-ієднні Інший, один 
иніді в Іншім місці 
ннжд4: в другім місці 
иподникі Іподіякон 
Н ПОКРИТІ -ЛИЦЕлгігді - ЛНфЕД'&И 
облудник 

иекдннк? шукання, питання 
ИСКДТИ, НШТД І НСКЛч-КІПрАША- 

тн шукати, питати; игкдти 
доуши чигати на життя, 
бажати смерти 

Hfl!0HH‘filHAYAA,fc-4i3HAYAAA-Hi- 
пріїЕД напочатку, вдавнину, 
спрежде віку 

HfKOHAHl первовічний 
ИІКОНАУАКДТН-, -СА кінчатися, 
гинути, наповняти 

HCKfb, искр&11& - ЕЛНЖНАНЛ - ПО- 
дроуп близький [бувати 

НЕКоуснти спокусити, ВИПрО- 
ИСКОуіІІЕНН№-НДПДСТ&-НСКОусі 
нспліннти-ндпліннтн [спокуса 
ИСПА1ННТИЕА-Е1Е1ІТНЕА ВИПОВ¬ 
НИТИСЯ, збутися 

НСПЛІНА повний 

непок^ддти-кізк^стнтн ви¬ 
знавати, відкривати 

испое'&ді. визнання, сповідь, 
каяття 

нспок£дьннкі визнавець 
нспрлкнтн поправити 
иепрдЕЛЕННіє направа 
иепрькд перше, відпочатку 
испоуеклтн випускати 
иетинд правда [вірний 
нстиньні правдивий, дійсний, 
НСТОК1-ИІТНН6Н1 
нетоукникі джерело 
ИЕТ1-НСТОЕ1 
НСТ1ЕД хата 
НСТАЯАТН-НСПІІТАТН ВИПИТу- 
вати, видобувати, мучити 

исоусі,нисоу«спаситель, най¬ 
частіше іс 

ис^однти виходити 
НІ^ОДЇ ВИХІД 

НЄ^(нц)ІЛЕІШІЄ сцілення 
нсц(н^)4гднтн сцілити, уздо- 
ровити [ти, припинитися 

нєакн&тн- неі^ндти висохну- 
нти, идж Йти 
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И ІЛТАДНІЄ-рожДЕНИІЄ-ОТрОДННЗ- 
Гіородж зародок, заплід 

Н«Д£(*Ь)Ит - СК*їКИДОКИН*-ЖИ- 
ДОІАСКХ 

и«ді(і)іа Юдея 
нгакок*-, игакокль 

к 

КАГрОЛНУНШТА горличиня 
кадильні кадильний 
кадитИі'Ждж кадити [валах 
КАЖЕМ ИК*-ІЄЕНОу^Х скопець, 

іїАздниіе наука, казань 
казати навчати 
КАЗНТИ^ КАЖДч псувати 
КАКО ЯК 
какое^ь який, що за 
КАМО куди 
калчьі камінь, G1 камені, А’ 
КАЛТАЮ камінь [каміна 
камін* кам’яний 
КАНОН*- ПРАВИЛО 
кдпь ж. р. образ, малюнок 
капкана карнавка, скринька 
кдсатиса дотикатися 
КАТАПІТДЗМД-ОПОНА-ЗАКІСА-ПО- 

КАА311А каяття [нгакнцд 
К£др*-ШрІуН(Є-ТНСИ!€ 
КЕН ТОурнон * -CXTAHH к* 
кісдрь цісар 
КНЕОТа-ІЇОКЬУЕГ* 

кнн(н*)£* податок [деньць 
КЛДДАЯА - НСТОУДННК* - СТОу- 

КЛЛТИ-, КОЛ№ КОЛОТИ 
КЛЕКЕТА брехня 
КАКІТАТИ,-ШТЛ брехати 
КЛЕКЕТДННК* брехун 
КЛЕВрІт* - дроуг* - подро^г* - 

рДЕ*-£ЛОуГА 
КЛ ЕП АТИ V ПЛЮ-3Н ДМЕ HATH 

клонити хилити 

КЛОҐШХ-ДООМ* кривий 
IMWVHM* зручний, годящий, 
придатний [ключитися 

клюунтиса трапитися, при- 
клітьторшцд-^рдма-крок* 
клаткл прокляття, присяга 
КЛАТИ, КЛАН* КЛЯСТИ [нЯ 
коеь ж. р. чарування, гадан- 
КОВАрьсТВО-J^XI ТрО£ТЬ-ЛЬ£ТЬ-ЛЛ- 
КАЕЬГГВО 

КОКАТИ-, кокл 1 коу№ кувати 
КОКа-КрДМОЛА~ДДЕТД підступ, 
КОКА ж. р, путо [лукавство 
кокьуег* - кнкота - скрннА-скрк- 
ко(*]гдд коли [ница 
кодрднт*~цАтд дрібна монета 
кожд шкіра 
кожьдо див. кажьдо 
КОЗЬЛНШТЬ козля 
КОЗЬЛ* козел 
КОЗЬЛА КОЗЛЯ, G1 КОЗЬЛАТЕ 
кокот* півень 
кокошь-коурнцд курка 
КОЛЕ£ЬННЦА ВІЗ 
КОЛИ ЯК що, коли 
колижьдо незмінний при¬ 
кметник,що вживається при 
займенниках або прислів¬ 
никах в значінні би ні; нже 

КОЛИЖьдо хто б НІ 
КОЛНКО СКІЛЬКИ 
колик* який великий 
коло колесо, G1 КОЛЕСЕ 
КОЛЬ див. колнк* 
кольми наскільки 
колісдти-дєнгнжтн 
КОЛІНО-ПЛЕМА ПОКОЛІННЯ, рІД, 
колада коляда [нарід 
комакАННй причастя 
комікдтн причащатися 
конх, конь початок, кінець 



— 448 — 

КОНь м. р. КІНЬ, Vі коню 
коньць кінець, край: ь'а коньці. 
зовсім, доконьцд назавше 

КОНьУЛ'ПиА-ОуЛ^'КТН 
КОНЬУИНА-КОНЬф. смерть 
копдуь-копдуьли-киндрь 
копніе спис 
кордкль-дддии-дл(лі)дин 
Щ і Н нтьць- КЛ'А^КХ- УАрО Д'ІІН 
корснь корінь 
коснатнса доторкнутися 
кото(Е}рд сварка 
кото(е)який 
кошь-кошинні^д КОШІЛЬ 
крд до водити грабити 
крд/иолд-кова-AhcTh бунт, ко¬ 
лотнеча [ноіє 

крднніево АНКЕТО - ЛЇКОКО-ЛЇЕЬ- 
кудсьнх гарний 
крлтх., крдтхі раз 
крдтхкх короткий 
крик» невірний, несправед- 
крнжь-крьггх [ливий 
крн(їі)ддтьі^ь ангел 
кринд-цк'Ьта сиьн»-цк4:та^ь 
лілія, квітка 

KJOKI - стр^А-скиннга - клштд- 
покрівля, дах, хата 

кролик з G, крім, поза 
зовнішній 

Кротость лагідність, тихість 
кротш тихий, лагідний 
кроупні^д кришка 
крів& кров 
крхлнти-пнтдтн годувати 
крхмунн стерник 
ЧгХ& кРишка 
країтн, крхиж ховати 
КрьСТНТЕЛь хреститель 
КрЬЕТИТИ хрестити 
KjlbfT'A ХреСТ 

крьштЕннкі хрещення 

Ічр^ПЛЬ КрІПКИЙ 
КргЬпот.-ЦИЛА-ДрьЖАКА МІЦЬ 
кр4гпш крІпкий 
крйгя кругь 
коумнря-дсмоня Ідол 

іїоупьно-вхкоуп^ разом 

Коурї-П’ІТЕЛЬ півень 

коуснтн, коушж пробувати, 

спокушати 

коустоднга-вои сторожа 
КХГДА 1 КОГДА, рідко 1ЇОГХДД 

K*Af де [коли 

к*(о)жьдо кожний 

КАЗНЬ-ЛЛІїЛЬКСТБО-^ИТроСТь-КО 
кдрьстко-дцсті» 

кїннгауин-іганнжьннкх-здконь- 
никї вчений в св. Письмі 

кїнигаї-коукми-писднніє бук¬ 
ва, лист, писання, книга, 
св, письмо; вживається 
тільки у множині кхниггі І 
лише з кінця XIV в. маємо 
КЇНИГЛ ЧИ КНИГА 

KlHASb, Vі ІНШАже князь 
КХСЬН'ЕТН-ЛИчДЛНТН баритися, 
Кіто хто [гаятися 
кгтомоу понад те, більше, 
ще, вперід 

кхін^ каеіц коїє який, яка, яке 
кипіти кипіти 
кхіс(с{)дх кислий 
КїІСН&ТН киснути 
КУПИНА кущ терновий 
капель купання, купіль 
КЛчШТА-СІШННИ-КйОвХ-^йДМХ 
КУПАрНЯ-Ш^УА Г 

А 

аадин N1 лодка-кордсль 
ААЗАри-ААЗОрь 
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ЛДІЇДТИ-ЛЛУЛч-Дл(*)|;дти 
ЛДКТІТЬ ЛІКОТЬ 
ланнтл щока 

лїГЕона військова частина 
лептл дрібна монета 

ЛННТІЦ ЛАГЛч лягти 
ЛН чи 

ЛИЕАНа-ДЖЕрЛЕЛ 
лика хор, збір 

ЛИСТКИ!Є листя 

ЛИТИ, АНІЖ лити 

лнтост^лтонї-клагЬні ПОМОСТІ 

ЛНТОурГНіа-СЛОуЖБА-СЛОуЖЕННІЄ 
ли^кл-са прнплодомь процент, 

прибуток, приріст 

ли^-отака достаток, багацтво 

лице обличча, прЬда л«и,Ема- 

п^да-п^да ним* 

лиіусАІ’н-лнцЕм^а-и побита 
дише більше 

лишшніє недостаток 
ЛНГЛТН-, ЛН1Ж лити 

лоЕазднніЄ цюлування 

локаздтн, лоЕажж-цІглоБдти 

локитБл-лова ловлення, вло¬ 

ви 

ЛОБ filial охотник, мисливець 

ложї-одр постіль, логовись- 

ко 

ложЕсно-оутрокд, звичайно у 

множині ложесна нутро, утро¬ 

ба; рДЗКрйЗДІАН ЛОЖЕСНД пер- 

ложнтн класти [шороджений 

лозд-цозгА-киног^дда 
лоно груди, пазуха 

лопдтика заїка 

ЛОуНА-М'ЬсАЦА 
лоууд промінь 

лава лоб 

лагдти брехати 

лажл-лажА ж. р. неправда 

лажика неправдивий 
ллка лев 
Лйгакі легкий 

Алгауд(є-отардмгіі>; 

лан а льон 

ЛАн4:на льняний 

ласти Ба-лЛ\Кдка [вати 

льстнти-саЕлдзнитн обманю- 

ласта обман а, лукавство 
л'Ька лівий 
л'&та можна, повинно 
л4гкаі-гако 
лінива лінивий 

A’fcno подобав, пристойно 

A’fcnOTA-f^ACOTA 

лі'па вродливий, гарний 

л^ста, л^з* лізти 

Л'ІГТО-Ер'йліА рік 

л-fejfd грядка, борозна 
любо або 

лю^од'Ьн-влждАННка 

ЛЮЕОдФнсТБОЕАТН-ЕЛЛДасаТБО 
рнти-Ел&дитн-люкаї д'іштн 

лмЕод'Ьанніе-клхдї-пргІглюкаі- 

ЛЮООД'ЬЙСТВО 

лмваї любов, GL люкавЕ, А1 
люЕакь-, люваї сатЕоритН-пр'б- 

людиіб люде [люваї д'І'гати 
лкд&ска людський 
литі дуже, сильно 
ЛЯГа-ДЖБрАКА 

ЛЖКА підступ, обман, берег 

ЛАІІїАБа злий, підступний 

лжкдкаїн злий, зло, диявол 

ЛІ 

мдгдллаїнн Магдалина 

МАЛОМОЦІТА - К'БДАНа вбогий, 

MAA’fe насилу [немічний 

мамона багацтво [вроупА 

МАННА-Кроулаї ПАШІННУАНаї- 
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Л1ДТИ-» G* МАТірЕ, А' MATfj>A 
мдт^іфн Матвій 
МЕДКІ’ДА медвідь 
МЕД* мід, мед 
междд межа 
лиждоу МІЖ 
мене G1 А5 від лз* 
местн-, мета мести, кидати 
METATH-j МЕТАІЖ кидати 

ме(ь)уа меч, МІЧ 

МЕУАННКЇ-ЕОИНЇ-оугйкДТЕЛА 

мн-м*ні мені D’ від дз* 
МНЛО£{ІЬДНІЄ-МНЛОҐГД 

МИЛО££ДДЇ-МНЛОСТНЕІ 

милостгіни милосердя 
мнлоста ласка, милість 
мнмонтн-мннжтн проходити, 
переходити 

мир спокій, світ; в розумін¬ 
ні mundus давнішній ви¬ 
раз КАСА МНр*, молодший мир 

MHfACK*l по-світському 
MHfA-КЛЮДО миска 
МЛЛД£НАІ^й-ОТ(ЮК‘Х-Д’ЬтА 

мллд* молодий 
МЛ*ЕД-МАТЕЖ А крик, Шум, рОЗ- 
млїнии блискавка [мова 
мл'аултн мовчати 
МЛІГКО молоко 
MA'fcrVH, МЛА3& доити 
MA'fc'TH, МЕД Я, молоти 
МО3Г* МІЗОК [сен 
MOH£H('fe,t)H-AIOy£H('fc,()H МОИ- 

МОДА-ТАЛМ-УрАКА 
молаед молитва 
монасти^а І дуже часто мд- 

ІШТ*І{І6 ВІД ВІЗаНТ. {tayaa-cf,» 
ЛЇОрск» морський [pwv 
моштн, могд; могти, не мо- 

•SH не СМІЙ 

мошт, G1 моштнн останки 

мошта сила 
МОШТАНО-Е*ЗМОЖАНО можливо 
МОШТАН* сильний 
мошАНй-пирд торба 
MfAlv* морок, темрява 
Л1ЦАЗНЛТН мерзнути 
MJA30CTA- огнжшенніє-ол^аз'І:- 

нніє погань, гидота 
мрАЗ*К* гидкий, мерзений 
МрАЗТіТИ-ПО^ОуЛНТИ робити 
кому гидке 

мрькн&ти темніти, тьмитися 
МрАТЕОСТА мертвість 
МрАТБЇ мертвий 
Л^АТКАЦА мертвець 
мрАЦАТИ МИГОТІТИ 
Мр’ЬжД-НЕКОД* ВОЛОК 

м(ма)р'Ь*ги, мАрж вмірати 
моудитн див. М^ДНТН 
моурин* ефіоп 
ЛІїКД'ГИ^ мхіін^ти переходити 
м*ногаш(ж)ад*[ багато раз 
М'ЬНОГОСТр'АПХТАНї ТРУДНИЙ 

м*ног* багато, м*ножліє 61 ль- 
м*ножнтн збільшувати [ше 
М*НОЖНЦЕКЬ - М»НОГДЖАД*І ба- 

гато раз [кількість 
м*ножастео багато, велика 
ЛШІОІЖ мною, Abl ВІД АЗ» 

«*H'fc мені, D1 ВІД 43* 
M*Jf* МОХ 

м*удти кидати, гнати 
мислити думати 
мїігла думка (нмаца 
ЛШТД^А - МИТАНИК* - Л1АЗД0- 

М*ІТН, м*н* мити 
МНТАНИЦД - ЛЇАЗДАННІ^Д МІСЦЄ 
збору податків, таможня 

миша миша 
МНШАЦА плече, сила 
мьглд темнота 
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луддити зволікати 
нагорода 

/ииііин меншин [кувати 
МАНИТИ-, лштігтн думати, мір- 
ЛІАСТИТН мстити 
мкст/. пімста 
МА(е)У6 меч, МІЧ 
ммнА-глоужлЕд missa 
м'Ьд^иі мідний 
м^рл міра 
марило міра 
марити міряти 
мйсто - ГрЛДІ місце, город 
кім'ксто замість 
M'kcAl^fi МІСЯЦЬ 
МА мене, А1 ВІД АЗ» 
МАК1К1 м’ягкий 
МАСО м’ясо 
МАСТИ, МАТ& КОЛОТИ, ХВИЛЮ- 
мата м’ята [вати 
мдтежь хвилювання, бунт 
МАТИ, МЬНЛ м’яти 
МЖ(оу)дИТН-К1£Н,ЬтН-МАДЛНТН 
гаятися, баритися, проволі- 
Шдрнтн, маждйіж [кати 
мудрості» мудрість, розум 
МДчДрї мудрий 
млдрбсткокдти мудрувати 
мл{оу)дьні повільний 
мяжь муж, ЧОЛОВІК 
М&Ж6СКЇ чоловічий 
мяжьстко мужність, відвага 
АШїА мука 
МЖУІНИКІ мученик 
м/куитмь мучитель 
мжуити мучити 
MVpO-КЛАГОКОНйНАга ЛїЛСТА 

н 

навіікнлупи привикнути 
накііусниіє наука, знання 

НАГОТА ГОЛІСТЬ 
ндга голий 
НАЗАр'Ьннмі з Назарету 
називати-баюсти доглядати 
назнамїнати зазначити, вка¬ 
зати 

НАИПАУ£ особливо, бІЛЬШЄ 

наказаний; - nooyYfHHfc наука, 
приказ, кара 

наказати навчити, при каза¬ 
ти, покарати 

НАААЦДТН, НАААШТН -НАПрАЗА- 
ти, ндпрАштн натягувати 

HAMA D2 Abs ВІД АЗІ [rius 
нам'Ьстьникї заступник, vica- 
НАПдстб спокуса, небезпека 
напитати нагодувати 
НАПАїНИТН наповнити 
нлпрАздти натягувати 
нлрїштн-прозїБАТн назвати 
нлрицдіемі званий 
НАГИНАТИ називати 
нлроді нарід 
ндроуиті відомий, певний 
ндслддитнсА втішитися, за¬ 
довольнитися 

насаажденніє насолода 
ндслі’диге жереб, доля, спад¬ 
щина, майно 

НАСЛІДИТИ*» НАСЛ'&ДОКАТН ОДЄр- 
жати в спадщину 

наставити навести, навчити 
НАЕТЛКЬННКЇ учитель 
наступати топтати 
НАС1ІТНТИСА вдовольнитися 
НДСЛчЦШІІ $хіОузіо<; потрібний, 
щоденний, сьогодняшній, 
завтрашній, ЗЄ настоіашта-, 
МЄ НАСТАКїШАГО ДАНЕ-, В ІН¬ 
ШИХ приджфии - достойні 

іест&сткоу 
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нлтроутн-плпнтлтн нагодува¬ 
ти 

ндоустнтн намовити, нарая- 
нлфтл-ЕІ'рл [ти 
науало початок 
нлуАти-) нтнлч наминати, 
науатїкі-науало (почати 
НАША наш 
нам нас G2 L2 від лз* 
некесаік'лнебегьнх небесний 
НЕБО небо, G1 НЕКЕСЕ 
НІ ЕО бо не 
НІЕОНї бО 
НЕКрІ’ЖЕННІЄ недбальство 
ніЕр^штн, - гл давнє слово, 
молодше нірлднгн недбати, 

НІКОЛИJ6 неволя [нехтувати 
НЕБр'ЬжДЕНЯ НЄПОШКОДЖЄНИЙ 
Н£К»ЗЛ10ЖЬНї неможливий 
нее4:дьстео незнання 
шот^Ьшб незнання, несві¬ 
домість, помилка 

HEEfkpi.tTEO безвір’я 
HiK'fecTA молода 
нігодокдгИі-доуіА обурюва- 
тися, гніватися 

НЕДДЛЕУЕ недалеко 
недкижнмї нерухомий 
ііедок^долї таємний 
ИЕдЛіГї'иол'Ьзнь короба 
НЕДЖЖНЕ* хоробливий 
НЕДЛЖьНї хорий 
НЕД'Ьд перший день тижня, 
НЕЖЕЛН НІЖ, як [тиждень 
H£H3ji£yiH* невимовний 
неиггл^ньнї нетлінний, без¬ 
смертний 

ненсто&я шалений, скажений 
НІНЕУ6Т6Н* безмірний, незлі¬ 
чений [годящий 

НЕКЛЮУИАМІ НЄПОЖИТОЧНИЙ, НЄ- 

Н£КОСьНО-Н£ПрІКС*І*АНйНО 
НЕЛНЦІмЖрАН'А правдивий 
неплод-еі - шоки її а неплідна, 

G1 НЕПЛОДЗЕЕ 
НЕПЛОДЬІіг неплідний [щення 
нтогонЕнніє безкарність, про- 
НІПОСТНЖИЛІЖ.-Жі.НХ недовідо¬ 
мий, незбагнений 

нтоЕТїідьнїбездоганний, не- 
НЕпрлздьнд вагітна [осудний 
НЕП рнгазни(ь)н* диявольський, 
лукавий, злий 

Н£прнгазнь-л^кдБї-дигаколг-сд- 
тднл зло, ворожнеча 

НЕпр4гкрьдом* безконечний 
НЕПр'ЬіДОМЗнепрохідний, без¬ 
конечний 

НЕПр£ЛГ&Ньна незмінний 
нЕпр’ігсгАні.но неперестанно 
ненштееашиє-еннл причина 
НЕПі.ШТЕКЛТИ-МЇИЛИТИ-ЛНіН'&ТН 
полшшлгати думати, мірку- 

нірлдити див. нікр’бштн [вати 
неехк^дд безліч, сила 
нсгсмгісльїіг-нЕрдзоумьнг 
ніулгтикх грішний 
ШУАЕТНІЄ нечестя 
ннзоу-долоу 
ннзакз, низький 
ннкофгдл ніколи 
НИКОЛНЖІ ніколи 
никхто ніхто [падати ниць 
кицдти, ннуж нахилятися, 
ННЦН-ГІНЦЬ ниць 
ННУ6ЕОЖЕ НІЧОГО 
ннуато ніщо, G1 ннуаео 
ништь-оуког* убогий 
нокордель-отрлсль нова вітка 
НОГІТЬ НІГОТЬ 
НОЖА НІЖ [чі 
ношть ніч, АЬ1 ноштиіж вно- 
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нх але 
н*і А;| нас [цей час 
HiiH'fe тепер, саме тепер, в 
ніигкшьи^-шьнии теперішній 
НОГАТО хтось 
H'fcmiH - »єдинх - ин* - (ЄТЕрх 
Н'Ьлі* німий [якийсь 
H'fetMl. не ЄСМЬ, Я не, ll'fecTI. 
IffeYATO дещо [не є 
ндфу)днти,-сА неволити, бу¬ 
ти приневоленим 

НЖДКМД(и) СИЛОЮ, СИЛОМІЦЬ 
нж(оу)ждл необхідність, при- 
н&(оу)ягдш« необхідний [мус 
нйц ш ЇЇ, А1 від га 

о 

оел обидва 
окдyi але, однако, крім того 
оендд кривда, образа 
оеидьлнбх напасник 
оенд*Ьтн,-ждл кривдити 
ОБИНОКАТИСА, Н£ ОЕИНОу№£А 
явно, сміло, відважно 

ОБИТАТИ-БИТАТИ ЖИТИ, ПЄрЄ~ 
оЕитйль-жилнит [бувати 
оеллкх хмара 
оеласта - бласте влада, мож¬ 
ність, округа; молодше сло- 

ОЕААУЕНИІЄ ОДЯГ [ВО ЕЛДСТ& 

ОЕЛДУИТИ ОДЯГТИ 

ОЕАЕШТН* ОКЛАГЖ ОТОЧИТИ 
0ЕДН7ДТИ робИТИ ЩО ВІДОМИМ, 

винуватити 
оелиуенніє виказування, ви- 
оелншніє зайвина [криття 
ОБЛОЕЇІЗДТИ цюлувати 
ОЕЛ^ШТН^ ОЕЛ'кКЖ зодягти 
окрлдоБйншє радість 
окрдзг образ, мара [нутися 
OEJATHTH-j-CA навернути, обер- 

ОЕ^ІДДТИСЛ соромитися 
OK^'fetTH-, OKf'feT/Yi - ОЕ^АШТЛч 
окр І;тіниіє знайдення [знайти 
о^жуїнд заручена 
OEpAYb обруч 
ОЕОуЕЬ-ГДПОГї-У^КИІЄ Обув’я 
ОЕ'їАТН-ОЕАТИ, ОБЬЛІД ОбНИ- 
мати, охопити 

оехіудн звичай 
оехіуьнх звичайний 
ОЕЬШТЕЕДТИ зноситися, спо- 
ОЕАШТА спільний [лунати 
ОЕЬШТЬИНКХ - П|ИУА£ТЬНИКг 
спільник [ство 

оЕштннд зносини, товари- 
оеФтоеднкіє-ое'Ьтї обіцяння, 
обітниця [цяти 

ОЕ'ЬшТДТН, OE'fclUTJBATH обі- 
ОЕ'&ШТІННІЄ обіцяння, ОбІТНИ- 
ОБ*^ ОКА», око той, цей [ця 
OKhVk овес 
ОКАЦД ВІВЦЯ 
ОБЬУЬ овечий 
OKAY А ЯГНЯ, G1 OEAYATE 
огддсити, - шл проголосити, 
навчити, готовити до при- 
няття християнства; 

оглдішниіє наука оглашенним 
огааішникї книга оглашеній 
ОГЛАШЕНХ хто готовиться ДО 
приняття християнства; 
ОГДДШЕНИИ-еЖШТНН п ПОКДЕД- 
нин 

орна вогонь, гарячка 
огнанх огняний 
ОГЕШГІЕНИІЄ-ОМрДЗ'ЬнЖЄ 

огрстн,-А& ходити довко¬ 
ла; Ф ЛАТА ОГрі&ДКЦД Київ. 
Гл. Л.—що року 

одіждд вбрання, одежа 
ОДІЖДАТНСА-ОЕАДУДТНїА 
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одесит праворуч 
одолЖтн—старше слово по¬ 
кадити перемогти 

О Ар-ложе постеля 
одржанніе володіння 
одржлти заволодіти 
оклинані грішний, нещасний, 
нужденний 

оклганмтко грішність, біда, 
прокляття 

ОКО, G' OYEiE, Nl OYH 
окропити покропити 
окрАсті-около кругом [олія 
олеїни - нзле§К)н - МАСЛО- МЛІТЬ 
ОЛОЕИНЛ - ОЛі - TROpEHONS ЕННО 
оп’яняючий напиток 

олокг^н* олов’яний 
0Л0КДК(к*'Т0МД-КйЄЕСгЖЕИНІ€ 
ол (ЛХ)Г ДрА-Тр'&КАН ИК*-ЖрАТКА- 
ОМГТІ-ПОДОЛІКЇ [ник* 
OMOYHTH вмочити 
онагрї-ос&ла днеин 
он(а)сицд той, якийсь 
онг той, цей; кг врсмл оно 
у той час 

оплаті hostia, дари, оплаток 
опрлвлЕниіе виправлення, за¬ 
повіт, наказ 

опрлкьддниіє правда, справед¬ 
ливість, заповіт 

опрАКбдитнсд виправдатися 
onp-fecHiKs опріснок, прісний 
хліб 

опіітокати роспитувати 
опАтл назад, знову 
оргАНх-схсЛчдї начиння 
орхпхтитн турбувати, бенте- 
ОрЬЛі орел [жити 
оржжніе оружжа 
осккрлнитн опаганити 
ОСК#А'£тН-НСКОНАУАТНСА 

осллкл полегкість, пільга 
осллкнти полегчити 
ОСМІ ВОСЬМИЙ, ОСМА ВІСІМ 

осноклниіе початок, основа, 
опора, підніжок 

ошоблтн збудувати, ЗМІЦНИТИ 
ОГОКА окремо 
оставити простити, відпусти- 
ОЕТАКЛ ЕННІЙ Прощення [ТИ 

ОСТЛНІІЇІ-ОСТАТІІЇ* [нути 
остдти, нж остатися, поки- 
остркти, оштр№ гострити 
-ості кінцівка, а не -їста 
оітана вістря 
ОСТЛчПАТН оточити, обступа- 
ОСА ВІСЬ [ти 
ОСАЛі осел 
ОСАДА ОСЛЯ, С ОСАЛАТІ 

огЬкниіе ТІНЬ 
осінити прикривати 
ОСА£ЛТИ,-ЖЯ доторкнутися, 
осудити осудити [мацати 
ОСЛчЖДЕНІ засуджений 
отди-тли таємно 
ОТЕРТІ відповідь 
отк^штделти відповідати 
от(ті)нмдти відбірати 
отити, отидж відійти 
отишній спокій, пристань 
ОТОКї-ОСТрОЕЇ 

ОТрДГЛА-НОЕОрЛСЛА-НЖ* САД* НО- 

отрококицд дівчина [ва вітка 
ОТроКЇ-рЛК*-СЛОуГА-МЛАДАНАЦА~ 
ОТроУИШТА-Д'ЬтНШТА [д^ТА 
отроуд ДИТЯ, G1 ОТрОУАТЕ 
ОТЇ-, ОТІ ВІД 
отїкрдтити відвернути [дати 
ОТХЕрАГДТИ .ОТїКрТ шти відки- 
ОТїЕрАЗАТИ, 0ТІКр4сТН,-КААЗЖ 
отїк'Ьтї вЗдповїдь[в1дчиняти 
ОТІКІШТАНИІЙ відповідь 
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отхвЖштлти відповідати 
отхгхнлти відігнати 
отхдапиіє нагорода, кінець, 
отхддти віддати [прощання 
отхинАчДа зо всіх боків; зов¬ 
сім, дуже 

отхкрокЕнніє-гашниіє 
ОТХКріТИ-ШИТИ 
ОТЇК'ТчДОу ЗВІДКИ 

ОТХЛ'ЬїХ-ОСТДНХКХ 

ОТХЛН('Ь)ТАТИ,-£А відкидати, 
відмовляти,-ся 

ОТХМЬЦІТЕНИІв пімста 
отхнілн(*Ь) з того часу як, 
отхнж(и>)доу звідки [коли 
отїнлдь зовсім [Фрейз. Ур. 
отхпоустикх відпущення, у 
ОТХПОуСТИТИ-ОГТЛКИТИ 
отхпоуіітниіє проштіниге 
ОТХПоуШТЕНИЦЛ - ПОуШТЕМКЦД 
розвідка 

отхрддд втіха, відрада 
открддня відрадний, радіс¬ 
ний, легкий 

ОТХрАДАН,ЬіЄ-ЛАГХУДіЄ 
ОТХ^ЕУЕНИІЄ зречення, ПрИСуД 
ОТ^ІШТН ВІДПОВІСТИ, відмо- 

ВИТИ,-£А ВІДрІКТИСЯ 
ОТХрИНОКІНї-ОТХКрЖЕНХ 
отхрннжти відкинути 
отзр’Ьидти відв’язувати 
OTXCEA'fc-OTXHXIH'fc від цього 
часу, відтепер, звідсі 

ОТХСЖДОу звідсі 
OTXTOA'k, отхтлдоу звідти 
отхтргнлти відірвати 
о тху агатиса тратити надію 
отхштетитн покидати, ка¬ 
рати 

ОТІАТН, СТАТИ, ОТИМ* від¬ 
сталі. батько [няти 

ОЦАТХ оцет, ОЦЬТ'ІГІІХ оцото- 
вий 

ОЦІГСТИТН-МИЛОГТИИІМХ КХГТН 

очистити, бути милости¬ 
вим; форма з ц, (а не у) 
звичайна в ст.-сл. пам’ят¬ 
ках [милування 

Ои/ЬіІТЕНИЙ очищення, по- 
OYEta-СШНКА хвіст, кінець 
оштоутнти почути 
ОШОуйч ліворуч 

а 

ПАЕЕУСрИІЄ час, близький до 
вечера, служба 

паволока покривало 
пдгоукд погибіль, зло 
ПАЖИТ&- пдсткннд-жнр випас, 
левада 

ПДКЇН0ШТЕ знову, ЩЄ 
палнца-жазах палка, кий 
ламать пам’ять 
пдпежь папа 
пдрклнтх-оутіїшнтеАь св. Дух 
ПЛрЛШуТН-ПАТЗКЇ П’ЯТНИЦЯ 
ПАСТИ, ПАДЛч впасти 
пасти, пдс* пасти, стерегти 
ПАСТХІр- ПАРГОуДр 
ПАС^А-паска паска, Великдень 
ПАУІ-СОЛЕ більше, ПІПШЄ 
пджкх павук 
пелена покривало 
пелхінх(ь) полинь 
ПЕПЕЛХ-ПОПЕЛХ 
ПЕТр-КАіИХІ 

пеуаа& журба, туга 
шуать знак, печатка 
пештиса пеклуватися, тур- 
пешта піч [буватися 
пнко-пнтнге пиття . 
ПИрА-МОШАНА-Игу* ТОрба 
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пискати грати на дудці 
ПНС.ИА буква, G* ПИСАЛМНЕ 
пнтлтн-кр*мнтн годувати 
ПНТН, ПНЙ> пити 
пит^»тн годувати 
пнштд покорм, їда 
пнштдль-ски^Ьла дудка 
плав* білий, спілий 
плакати,-уж плакати, полос¬ 
кати, мити [А' плллшіл 

ПЛЛЛІХІ полум’я, G1 ПЛАМЕНЕ, 
пламЖн* полум’яний 
плат* кусок тканини 
ПЛАШТДНН^А - ^ИЗЛ - пон'ккнцд 
покривало, кусок тканини, 

гілеліа-кол'Йно [саван 
плшни/ кошик, коси 
плеснацл обув’я 
плештн-долк&т* плечи 
панштй крик, галас 
ПЛОД ОЕИТ*- ПЛОДОНОСЬНХ 

ПЛОЇТИ* ПЛХІТИ-, ПЛОЕй плив- 
пл*здти повзати [сти 
пл*н* повний 
ПЛХТЛ-Т'блотІЛО, М’ЯСО, ЛЮДИ- 
плхтьск* тілесний [на 
ПЛЬЕДТН-) ПЛЮ№ плювати 
ПЛ'Ьш* бур’ян 
пл'Ьнд пелена 
па-Ьненніє-пл^нї попон 
плюск* плюскання 
паасатн^-шж танцювати 
HOEOjthCTEOEATH боронити 
поеЖдд перемога 
ПО£*£днТН.гЖДЖ перемогти 
побсл'ііТН наказати 
ГІОЕННОКАТИСА-ПОКОрИТИСА 

покрАгижтн повалити [відати 
пое*{;д«1;ти*кхзе,Ьститн опо- 
ПОГАНі-ПОГАНННХ НЄХрЄ1ЦЄНИЙ 

поглнлск* поганський, нехре- 
щений 

ПОГрЕЕЕМНІЄ потреб, ПОХОрОН 
пограти,-еж засипати, по- 
поддкити задушити [ховати 
подателл подавець 
подвиг* подвиг, славна пра¬ 
ця чи вчинок 

подкизлтец-са рухати, хитати 
подобан* подібний [мання 
подрдг* наслідування, перей- 
подроуг* інший, товариш, 
Друг 

подружню друг, товариш, 
дружина, подружжа: чоло¬ 
вік чи жінка 

под*ножніє підніжок 
ПОД*П'^ГА - поуштЕИНіуд- от*- 
поуштЕННЦд розвідка 

ПОА!АТН,-ИМл ПІДНЯТИ 
пожешти^-жегж попалити 
пожн(а)датн ждати, чекати 
пожД’ти-послоужнтн прине¬ 
сти в жертву, пожерти 

ПОЗд4 пізніще 
ПО30КАТИ подзьобати, поїсти 
позорнфЕ-позор* видовисько 
позорлникх глядач 
n030jJftHffc відкрито 
покров* дах 
ПОК|ю{*)ВЕНХ закритий, неяс- 
покоуснтисл спробувати [ний 
полатати класти 
полоуиоштії північ 
под* половина, бік, беріг; 
мжжьск* полх чоловіки, чо¬ 
ловічої плоти 

nOAfiSA користь 
полй5е(о)клти приносити КО- 
ПОЛЬЗІН* корисний [ристь 
ПОАйСІЇХ-еМЬН» пільний 
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полшлтн-, ііоманжти махати, 
подавати знак рукою, ки- 

помдгАти помагати [вати 
помилокдти змилуватися 
помнлоуи змилуйся 
помоштн помогти 
ПОМОШТШИК* помічник 
помрлумиїе затміння 
полшцшнніє-маісла думка 
поМгіщлгати думати 
помі.н4(н)ти пам'ятати 
пом'Ь(а)н^ти згадати 
по н е дгк л лн икх понеділок 
поііЕ-помЕЖЕ-ЗАНЕ-имАЖЕ бо, че¬ 
рез те ІДО 

поносити - оукорити гудити, 
ганьбити [зневага 

поношЕнніє-оукорнзнл ганьба, 
ПОНТАСКХ пнлдтх зам. понтии 
ПНЛАТХ 

понгЬ хоча б, щонайменше 
понгакицл кусок полотна 
понлдити примусити, нака- 
попирлти топтати [зати 
попоуштлти потурати 
попоуштсинй допуст, поту- 
попх піп [рання 
поплриште міра довжини — 

1000 кроків 
порлз«ти-оукитн-оуддрити 
ПОроДА т:ар'-/.§5і'зо<;-рАИ 

ПОрОДАСКХ-рЛНСК'А 
порождЕНиіе породіння 
порок* вада, хиба, гріх, гріш¬ 
не життя 

порфирл-Блгхр'кницл 
порьв&новлтнсуперничати.на- 
слідувати 

ПОрЯУЕНИІЙ доручення 
посагатн виходити заміж 
ПОСІЛІ А потім, після того 

послабити попустити, поту¬ 
рати, пільгувати 

пошшнніе полегкість, піль¬ 
га, потурання 

ПО£ЛОу^*-£*к4:дгкТЕЛА СВІДОК 
послоушлний слухняність 
послоушдтн слухати,-ся, зго¬ 
джуватися [свідчення 

ПОМОуШАСТБО- СХбФд'ІіТЄЛАСТКО 
ПОСЛОуШАСТКОКАТН - СїВ'Ьд’Ь- 
ТЕЛАСТКО&ЛТИ СВІДЧИТИ 

ПОСЛІДОВНИЙ порядок 
послігдокати йти за, йти елі- 
посо^-ж^зл* палка [дом за 
посрдмитисд- постхідитнса по¬ 
соромитися, стидатися 

поср'Іід'Ь посеред [ставлення 
поставлений посвячення, 
постити здержуватися, по- 
посхлдншє лист [стити 
погадати післати 
посЬгнти навістити, згля¬ 
нутися, допомогти 

потапдгати топити 
потомь потім [причащатися 
П ОТр'^ЕНТН вигубити, їсти, 
потїфдтнсА попильнувати, 
поустхіни пуща [поспішити 
пооуумий-наказаний наука, 
поууиііА безодня [казань 
пооууитисд з D навчитися з G 
ПО^ОТА-ЖСАДННЙ-^ОТ'бнНЙ ПО- 

жадливість [ти, забажати 
по^от'Ьти захотіти, зазіха- 
по^оуліний докір 
по^оулнти-оукдрглтн осудити, 
огудити, зневажати 

по^оу^ндннй насмішка 
по^оуундтн СМІЯТИСЯ 
помітити схопити, забрати, 
поуитаннй читання [вкрасти 

so 



поурьпдти брати [зсувати 
поуь(н)сти прочитати, пора- 
поуаста пошана 
поуьто чому, чого, нащо 
поуати почати 
ПОАТИ взяти [чий 
лрдкоБ'&р&нг правдиво вірую- 
прлкоггь-прдкіїдл правда, спра¬ 
ведливість 

п^дкьдйннка праведник 
п^двддбнг - прдк&дии правди¬ 
вий, справедливий 

ПрАГ* поріг 
прАЗДЬНИКї свято [святковий 
ПрАЗДЬНї порожній, вільний, 
прлотьць прабатько, патри- 
Прр'ІГНї ГНИА* гнилий [ярх 
прлр порох [ти 
прдштдтн прощати, ВИЗВОЛЯ- 

прштн-мннутн 
ПрИБ^ІТЯК1* Прибуток 
пригкождшж прибитий 
П^ИГКОЗДИТИ,-ЖДЛ прибити 
лрнглдіитн-лрнзгкдтн покли¬ 
кати 

призрАкя-прнкндінни? привид, 
призікдти закликати [мара 
прнзхікдниіе заклик 
призьр'бти - кяннмдтн змилу¬ 
ватися, зглянутися 

прнимдтн приймати 
ПрИКАЮУИТИСА - ПрИАОууИТНїА 
трапитися 

прикогнжтшА доторкнутися 
прилї^ждниіе пильність, ува¬ 
га [клуватися,доторкатися 

прнді(і;)жАти пильнувати, пі- 
п^иаог* додаток [питися 
прилоуунтисА-АоуунтигА тра- 
ПрНАбП'ЬтН приліпнути 

приліггдтн приєднати, при¬ 

кидати [впятися 
приницлтн нахилятися, вди- 

приноиь, прнношмніе прино¬ 
шення, жертва 

приовр^сти добути 
приоБштнти прилучити 
ПрИСКАНЖТИ зав’янути 

ПрИСИр^ЕАН* смутний, СУМНИЙ 
присно завсіди, постійно 
п^н£ноді;бд завшедіва 
прненолкшть ВІЧНИЙ 
присне постійний, близький, 
кревний [настати 

прислати поспіти, прибути, 

присЬтити-погітити відвіда¬ 
ти, змилуватися [відання 

П|ЖС,ІшТ(НИІЄ~ПОСІ&ШТ*НИІЄВІД- 

пригнити прийти 
прнти прийти 
прит^уд байка, приклад 
прит^кдтн приходити 

притАждннїє набування, май¬ 
но, дохід, користь 

притАждти набувати 
прнуьт* причт 
ПрИУАСТИІЄ-ДОІТОгаНИІЄ- НД£ЛФ- 

диіє учасництво, приєднан¬ 
ня, насліддя, причастя 

ЛрНУАСТИТИСА-НДСАІГДНТИ бу¬ 
ти учасником, приєднати¬ 
ся, приняти св. Дари 

П^ИУАСТЙННКІ - ндгл4д&микг - 
OEAUIT&HHKfc учасник, при- 
часник, наслідник 

прнуАстьн* причетний 
прнідзнА дружба, відданність 
npHraTfAb друг 
пригати любити, опікуватися 
приі&ти-, прим* старше сло- 
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БО, молодше БА3АТН при¬ 
при іатиіє приняття [няти 
ЛрИ'АТАМА кого приймають, 
приємний 

ПрОКОІТНтАЖ проколоти 
прозй^Ьти - прокидати стати 
видючим 

проздкдтн, проздкН/YiTH рости 
проії» решта 
проїш Інший, дальший; и 

прокоіє І так далі 
п^омаимлениіє турбування.опі- 
кузання, піклування 

п|юна!|шка-зала-л;кклба лука¬ 
вий, хитрий [рість 

npofelphCTKO - ЛЖрВ&СТБО хит- 
ПрОНйЗИТИ^-ЖЛ проколоти 
пропокткддтслй проповідник 
пропок'Ігддтн росповідати 
пропАти, проплнд - рдспдти 
росп’яти [рокування 

прортгжн!Є віщування, про 
прорїшти сказати, віщувати 
njlOpOYAfKA пророчий 
n^OjlOY&CTbO пророцтво 
проейБ'Ьт^ти^-ск&штл засяти 
п^осє'Ігтити засвітити, запа¬ 
лити, просвітити 

п^осб^штеникї освітлення, 
плигати засяти [світ, освіта 
п|юсл&зитнса заплакати 
прости стіймо (будьмо)просто 
прострднити росповсюджува- 
прострднА широкий [ти 
п рОЕтр'Ьги,-тр;к простягти, 
витягнути 

ПрОСТАШИ простота, прощен- 
ПротНБЛПІНіе непослух [ня 
ПрОТИЕА, ПрОТИКЛч(оу’) З D ПрО- 
ти, напроти [покірний 

протИКйНЇ супротивний, не- 

ПроІ^БИСТИ,-ЦБЬТЛЧі процкитд- 
ти 

проуии Інший, позосталий, 

проунє решта 

прошЕниіє прохання 
ПрьБА перший [давніше 
Пр&кІ'іе-Пр’кжДЇ-ДрЕБЛІ колись, 

ПрбБ^ИЬЦй - ПрЬВОроДЬНА ПЄр~ 

прьсті палець [ший син 

ПрМТЛ порох, зотління 
Пр/іС& ж. р., №прми груди 

пр4;бажати перебувати, бути 

Пр’ііБрДТНТНСА обернутися 

Пр^БАЗНАШДТИ вихваляти 

ПргїїБАІ£ПрЬНА дуже ВИСОКИЙ 

пр'Ьгрддд перешкода,загорода 

Пр'кгр'ЬіЛЕНИІЄ - сггр^ШЕНИІЄ 
прогріх 

поданню переказ, зрада 

пр'кдатедй зрадник 

подати передати, видати, 

зрадити 

Пр'ЬдрАГА найдорожчий 
пр'І'дрьждти володіти, керу- 
пргЬдА перед [вати 
Пр^ДАБ^штати пророкувати 
педанти попереджати, йти 
перед 

ПргЬдА£ТОИТН стояти перед, 

бути першим 

їуЬдАТіУА предтеча 

прЬд'ЬлА границя 

пр*£ждЕ-прьк'1;їє перше, давні¬ 

ше, Пр'&ЖДЕ АДЖЕ перше НІЖ 

Пр'кзорИБА - г^ада чванько, 

хвалько 
Пр'ЬзОЦМТЕО-ГрАДОСТ&-ГрАДАІ - 

нн гордування, пиха, чван¬ 
ливість [вання 

П^З&І'ІнИЇЄ-ГрАААШН горду- 
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пфщ&тн знехтувати, не 
звернути уваги 

пр^ити минути перейти 
приклонити, - са нахилити, 
вклонитися 

пр'ккослокніє суперечка 
прфлимтн перелити 
положенню зміна, переміна 
пр’клолштн переломити 

пр’клолмЕНИю переломлення 
пр'іглбститн^-штж звабити 
пр'Ьльсть-льеть зваблювання, 
примана, лукавство 

пр'клштЕНніе зваблювання 
Пр’клЮЕїІ - ЛЮЕОД’кшшв -ЛК>ЕО- 

дійство перелюбство; пр. 
СїТ&ОрНТН-ЛЮЕОД'ІГЮТН-ЕЛАД* 
д'&гатн перелюбствувати 

пр'їшїкнжтн замовчати 
премудрості мудрість 
ПрЄоЕИдЄтИ кривдити, по- 
горджувати 

прЄоЕрджіниїе приняття дру¬ 
гого вигляду, переміна, 
спас [гляд 

Пр'коЕрДЗИТНСД ЗМІНИТИ ви- 

пр'Ьпитдтн-пр’і’кормити про¬ 
годувати 

Лр^ПОДОБІН» преподобний 
прЄполоБлінніе середина, по¬ 
ловина [могти 

прЖпьр'Ігти - побЄдитн пере- 
прі’ргштн заперечувати, сва¬ 
ритися 

прЄглоушлншє непослух 
прЄ/тдкити/A змінитися, пе¬ 
рейти, померти 

пр'Ьтдшнніє смерть 
прЄ/тдти перестати 
П р’t/тол ж-гголх престіл 

прі'/тогати знаходитися, бу¬ 
ти близько 

Пр*ктрАпЄтН пере,-витерпіти 
прЄфд^нга praefatio вступ, 
передмова; частина літур» • 
гії перед євхаристичним 
каноном 

пр'кун/та найчистіщий 
штати загрожувати, пе¬ 

рестерігати, карати 
пр'&штшиїє загроза, заборо- 
пргамо-протика [на, кара 
пргамь прямо, правдиво 
ПЛАСТИ, ПрАДУ ПрЯСТИ 
прдштн, прАгУ напрягати 
пругло-гкті сітка 
пруп-дкридж саранча 
псдлолії-пЄ/нл псальма 
ПІДЛТЖі(и)рЛ Ж. I М. р. пЄ/АНН- 
ца-пЄ/інибіць 

п(пж)уела пчола 
пжтен&ць пташеня 
пжтицд птах 
пїітдтн допитувати, питати 
пінь пень 
пьпьрь перець 
пь^дти, nfpy топтати, прати 
пьр'кннїє сперечання, диспут 
пьрЄтн/A сперечатися, дис¬ 
путувати, сваритися 

пьркц прм-рдспірга сварка, спе¬ 
речання 

па(и)/ати, пишу писати 
ПЬСТрИТИі п&штріу робити 
пестрим 

пьетрж плямистий, пестрий, 
пь£7, пес, собака [рябий 
палати пхати 
ПШЕНИЦА пшениця 
ПАШТЕБАКНІЄ думка 
ПАШТЕБАТН Думати 
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Л'кгОБАІІИіе догляд, опіка 
іі'Ьгобати піклуватися 
п'Ьгота проказа 
ггк г отн ка-п роклжї н% 

ігїгниіе співання 
п'кііллд-дчндрь дрібна монета 
п'Ьсноиокьць псалмист 
n*fccH& ПІСНЯ 
П’ІГСТОЕАТИ виховувати 
ткстоун* вихователь 
п4їС'АК* пісок 
п'ксгудн* піщаний 
П'Ітла-тктлг-коур* півень 
п'Ьтн, поїж співати 
п'ктніе співання, пісня 
іі'Ьглоглдшениіє співання ПІВ- 

піший [нів, ранок 
ПАДЬ Ж, р. п’ядь 
паста кулак 
ПАТА п’ята 
ПАТИ, п&нж тягнути 
пати кости (Є п’ятидесятниця, 
Свято св. Духа 

ПАТ* п’ятий 
ПАТ4К* п’ятниця 
ПАТА п’ять 
ПАТАДКАТ* п’ятьдесят 
ПАТАНИ^А П’ЯТНИЦЯ 
патано знак 
патьсіт* п’ятьсот 
пжто путо 
пжта м. р. дорога, путь, N3 

пжунна вир, безодня [пжтиіе 

* 
рДБОТЛ неволя, рабство 
рдсотдти - слоужнти бути не¬ 
вільником, працювати 

рдкотити.,-штж неволити 
рдка невільник, слуга 
рдсгши невільниця, слуга 

рдкки учитель 
рдБАН* рівний 
ради через, зза; 
по йменнику в 

рАдошти радощі 

ставиться 
G 

рдзаргдти руйнувати 
рДЗБр&ЗАТИ відчиняти 
рАЗБ'к крім 
рдЗАрДЖАТИ-рАЗГН'кЕАТИ 

рАздр'Ьшдти розв’язувати, 
визволяти, прощати 

рдздріїшниіе розв’язання, 
відпущення, прощення 

рДЗЛИУй ріжно 
рАЗЛНУ&Н* ріжний 
рлзоум* розум, значіння,зміст 
рдЗоуліАН* розумний 
рАЗоуликти розуміти 
рАКА-ОПЛАБАН* 
рАКА ковчег, гріб 
рАМО-ПЛЕШТІ плече 
рдспАргА-іібрт сварка 
рАСПАТИ росп’яти 
рдспждити розігнати 
рдспжтиіє роздоріжжа, вули- 
рАСТИ рости [ця 
pACTpbSATH розірвати 
рА£у*ІТИТН-рАЗГрАЕНТН 

рдг^иштенніе-рдзгрдЕліниіє 
рАТНТНСА-ЕрАНА ИТБорНТН-ІОІЄ 

бати ворогувати 
рАТОКОрАЦА ворог 
рдть-срднь військо, війна 
рдтьник* вояк 
рдтмі* військовий 
рдум'шє любов, пожадливість 
рдуитідь люблячий, прихиль¬ 
ник, опікун 

рдунтілш пильний 
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flAYHTH любити, хотіти, зі- 
зволяти, опікуватися 

(НИЛО слово 
ринь ремінь 
^£ть пильність, суперництво 
мутніє слово, мова 
рішти, рсіуь гозорити, каза¬ 
ти, мовити, Ао 3і ріуі ска¬ 
зав, Imprt рдци скажи; 
р£К1Ш£ цеб-то [одежа 

рНЗД-ОДІЖДЙ-ОА'ІиНИ’е Еерхня 
^окАннш-ДАробднніє дарунок 
рога ріг, сила 
роднтш батько, N3 родитЕлн 
роднтн^-ждл породити 
роді рід, нарід 
ождніЄ-розгл-Б'кґа-лозА вітка 
ожддстео народження 

ротд клятва, присяга 
ротнтнсд клястися, божити- 
роумІНА рум'яний [ся 
роуно шерсть 
joyTH, ріБй ревти 
равАТНт рАЕ& рвати 
рАд^тиед червоніти 
Ражатн Іржати, ревіти 
ражд жито 
рапатдниіе нарікання 
рапатдтн нарікати [лення 
фаната нарікання, незадово- 
рапатдника хто нарікає, не- 
раті рот [задоволений 
раїЕдрд-раіЕитЕї рибак 
раїдднніє плач, голосіння 
раїддти гірко плакати 
рагкднніє рикання 
рити, pirtft рити 
рдЕднива заздрісний 
рдвдноїтд заздрість 
рг&дака рідкий 
Р^Зонманніє лихварство 

р^зоимл^д лихвар 
І'ігза процент 

річка 
р*ксбнотд-истннд правда 
p'kcHOTHBANA - И£ТННАНА прав¬ 
дивий, дійсний, реальний 

р'Ьуд слово, мова, оповідан¬ 
ня, бесіда 

рушити розв’язувати 
рІОТН, рїЕЖ ревти 
рдда ряд, порядок, договір, 
по рддоу по порядку 

рдддника простолюдин 
ржгдтисА насміхатися 
дад рука 
рЛКОІАТь I р&КОЕАТА оберемок 

с 

САД А- Е^АТО ГрАДА-рАН рОСЛИНа, 
дерево, садок 

самобидд^д свідок [сан 
ідновнта поважний, хто має 
сдна звання, посада, висо 
сднь-змнн [кий стан 
САПОГА-Ур'ЬЕНЖ-ОЕОуКА ЧОбІТ 
САТрАПА-ЕОІЄКОДА-КАІІАЯА 
CEEKfAt свекруха, G1 ГЕЕКраке 

сБИрдти-пнсклти свистіти, гра¬ 
ти на дудці 

СЕИр'ІїЛА-ПИШТЛЛЬ 
СЕНТАТН РОЗВИДНЯТИСЯ 
СВОБОДА воля 
СВОБОДА ВІЛЬНИЙ 

£ЕОН СВІЙ, ЕА ЇЕОИ ГИ ДО Себе 
СЕАН&ТИ розвиднятися 
СКЬТ'ІЇТИСА сіяти, СВІТИТИСЯ 
СЕ'ктИЛІїННКІ свічник, лямпа 
СБ'ЬтОЗА^.НА блискучий 
СБ'Ьта СВІТЛО 

СБ'ЬтАЛІ СВІТЛИЙ 

се’Ьшта свічка 
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СБАТНТН СВЯТИТИ 
СКАТ* СВЯТИЙ 

СКАШТЕНИК* священник 
СЕ ОСЬ, ОТО, ОЦЄ 

СЕБЕ Себе, Б* СЕВФ ПрО Себе 
ГСДМИІ^А СІМ, ТИЖДеНЬ 
СЕДМ* СЬОМИЙ 
СЕДМК СІМ 
СЕЛЕН ИН2-ЖНЛНШТ£ ОСЄЛЯ 
СЕЛНІЇ* такий великий 
ГЕЛО-ННКД поле 
££АО-СЕЛ£НИ1€ ОСЄЛЯ 
СЕЛЬНа-ПОАШїа пільний 
СЕЛІН ДААа- ІТроуТІЛ ПЬШЕНИУьНА 
CEHTAKfU Вересень 
«тийа останній, надзвичай- 
«укла бурак [ний 
CH-CEE'fc D1 СОбі 
сни., сига-, chkj цей, ця, це 
CHKEp»-TKOf£HOie ЕННО - ОЛОБННА 

оп’яняючий напиток 
снлд сила, міць, насильство, 
грамат.—наголос, вимова 
шра сирота 
снр^уь цеб-то, чи 
СНЦЕ-ТАКО так 
снцЕва-тдкова такий 
сніжин такий 
сі!днд4г(д)ла - саслдзна сітка, 
скдрЖдніє мерзота [спокуса 
СКЛ^ДОБЛТИ-ГНОуШЛТНСА бри- 
дитися, скупитися 

скдрЖда мерзкий, безсором- 
СКБОЗ^ через [ний 
СКЕр&НА нечість, мерзота, гріх 
СКВрьНАБа нечистий 
с КЕ рьность-f КЕЛЬНА 
скнннга-с'Ьнь-^^Ама шатро, осе- 
сіїлавк назва монети [ля 
еионьудншє - КОНьУННД - КОНЬЦЬ 
кінець, смерть 

СКОрПИГЯ скорпіон 
снрнницд скринька [ток 
справі,-пеуаль журба, туга сму- 
сі^аЕііна-ПЕУАЛьна смутний 
СКраБ'ЬтН-ПЕУАЛИТИСА сумува- 
ск^ьжьтАТИ скреготати [вати 
ск^жьта скрегіт 
скадость бідність, недостача 
скАдьна бідний, марний, нуж¬ 
денний 

СКАД^Е^Ль-ГЛИНА хіроціЛС че¬ 
репок, глиняний посуд 

eKftA'fcСальника гончар, гли¬ 
няний посуд 
капость скупість 
скАпа скупий 
еку(и)м(мь)на-львнуишть моло- 
глддака солодкий [дий лев 
слдна солоний 
слдсть солодощі, смак, насо- 
САОЕО, Gl CAOEICE [ЛОда 

словітнина слов’янин 
слов^ньска слов’янський 
СЛОуЖИТН-fABOTATH [нЄВОЛЯ 
сАоужкЕд служіння, рабство, 
слоутн, слова зватися, сла¬ 
витися 

слоутніе чутка, слава 
слоушдти чути, слухати,-ся 
сланьцЕ сонце 
слаїшдти чути, слухати 
сльал сльоза [позад 
(Л'Ьда' васл^да-сазАдн слідом, 
сл4(ь)пдтн тікти 
CA'f па, сл'&пьць сліпий 
с(з)мн(г)^нд смирна, пахуча 
смола для кадіння 

СЛІи(й)«ТНСА,ЄМ,ЬіАсА сміятися 
сіиокаї, G^MOKasE-iAioKa^KAHH- 
цд фігове дерево 

смотрнтн дивитися, бачити 
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сшад'Бтн смердіти 
сдіуіул-смр’ЬуА-КЕдрА, N" 

cirfcrA, сн-Ькан* [уніє 
сиАул невістка 
СОПСТН-, СОПА-» СОПІТИ-»- ПЛІДч 

грати на дудці 
сспаца сопільник, дудар 
соп4:ль сопілка, дудка [іїатель 
сотона aaztnois сатана [оус4- 
спЕкоулАТорА-ЕоннА-АіЕУАННКА- 

спнрд - МАНОЖЬСТБО БОННІ ВІЙ- 

ськова частина = третина 
когорти 

СПАІТН - тоун£ - соуіє-вїсоуіє - 
еаташте надаремно 

ПГІГГИ спіти 
спаді начиння, міра сипкого 
СрАЛЖТНГА-ПОСТІІдІтИСАСОрО- 

митися 
СрДМІ-С^ДМОТА сором, сралші'і- 

стоудьн'Ь соромно 
с^амажнеа сором'язливий 
срдунцд-одЕЖдл сорочка 
с^адьііе серце 
С\£і)^(£)£рО серебро 
ср'Ьдд середина, середа 
срістн стрічати 
стддигл - попади штс стадія, 
міра довжини [збір 

стддо-пдсткд череда, гурт, 
стд^ишннд старший, пер- 
стенаниіє стогін [ший 
стенати стогнати 
СТЕПЕНА ступінь 
стрдддтн,-ждА терпіти 
стрджд сторожа 
ст^днд сторона, земля 
СТАНІНІ чужий 
ст|>дстотр&п&ць мученик 
стрдста мука, хвороба, тер¬ 
піння, горе 

СТрЛСТАНА хворий, терплячий 
стрлтні'А-коієкодл начальник 
стрижьннії'АПОстрижений,свя¬ 

щенник 
стрнштн-, стрнгА стригти 
строитн будувати 
стропі дах 
строупА рана 
етроуга струмок 
СТрАПАТАНА - ЛДКЛКА ТЯЖКИЙ, 

кривий, лукавий [нути 
стриитнсА пориватися ,праг- 
стрьлшниіє поривання, нахил 
СТЦАМОГЛАЕА сторч, СТРІМГОЛОВ 
стр'кшо жало 
СТрФіІАТИ колоти, жалити 
стргЬшти7 стр'Ьг/їч стерегти 
СТОуДЕНА ХОЛОДНИЙ 
СТОУДЕНА ж. р. холод 
СТОуДЕНАЦА - КЛАД А£Ь - НСТОУй- 

ника джерело, криниця 
СТОуДА-СТА1ДА-срАМ А СТИД, СО- 

ром [кий 
стоуд&НА безсоромний, брид- 

ста(а)гнл площа, широка ву¬ 

лиця 
СТАЕЛ& стебелЬ, N3 СТАБАИГЄ- 
СТАГНО бедро [тростикг 
ctasa-пжта стежка 
стакл^ница шклянка 
СТАДДТН-, СТЕЛИВ стелити 
СТ'ЬнА ТІНЬ 
ступати ступати, йти 
соугоукитн подвоювати 
СОугОуЕо(А) ВДВОЄ [НИЙ 
СОуГОуЕА(й)п0ДВОЄНИЙ,П0ДВІЙ- 
соуддрА-оукроусА покривало 
соуд&БА суд, приговір, доля 
еоуіє надаремно 
соуієслоЕніе пусто мов ність 
соукзтд марнота 
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соуи надаремний, порожній 
іоуд'Ьн - досрЬіє-лоуу&иіЕ ліп- 
юушд-зЕмлга [ший, кращий 
сі^Ьгло - огоклчєдинг окремо, 
с%кивати збірати [сам-на-сам 
сісллзннтн^ «клджшатн спо¬ 
кусити, увести в гріх 
№ЛА£Н% спокуса, помилка 
«КЛЮСТН-ГА^ЛНИТИ зберегти 
ижорж збір, зібрання, збірник 
ГАК'АІТИГА збутися 
г&к&рлти зібрати 
сїБИтак* збиток, грамота 
ЕїБЛ'ЬіІТИ-, £ЯБЛгЬіЛТИ ЗНЯТИ, 
роздягти 
ИЕр&ГНЖТИ скинути 
«Б^АСТАНИКХ - СХБХЗрЛЕТАННКХ 

ОДНОЛІТОК 

схкршлтн виконувати, робити 
сАБрмлЕнт, досконалий, най¬ 
кращий 

СХЕХШІЕНХ ВИШНІЙ, небесний 
СХЕ'&ДГЬТЕЛ6 свідок 
«Б'ІГД'ЬтЕЛЬСТКО свідчення 

стобати проповідувати, 
сїк^сть сумління [голосити 
£хві;тх рада, збори 
СЇБАЗАТИ зв’язати 
С'АКЛЗ&НЬ в’язень 
глг^кшити згрішити 

СїДрДЕНіе здоров’я 
СХД^АБХ-І^ЛХ здоровий 
СХДрАБАҐГБОБАТИ бути ЗДОрО- 

гад4ллтн зробити [вим 
гад'ккдти чинити, робити 
схжешти спалити [ззаду 
сїЗАди-гасл'Ьдї-гл^Ах позад, 
С%36ДДННІЄ-ТБДрб твір, ство¬ 
рення 

«3&ДДТН, С»ЗНДАТИ-£їТК0р- 

ТИ-БИЗДЕИГНЛТИ збудувати, 
створити 

hskasjahhhs оповідання, наука, 
пояснення, зміст 

СХКДЗЛ’ГЕЛй оповідач, учитель 
ГАКЛ3АТН ОПОВІСТИ, ПОЯСНИТИ, 

навчити [скарбниця 
«кркиштЕ - нлгІїннк скарб, 
сакроушЕННіе розбиття, туга 
(хкрушЕНї надломлений, упо¬ 
корений 

схкроушнтн зломати, засму- 
сгкрітн сховати [тити 
гадати посилати 
f'AAz-K'frcTAHHKX післанець 
£ХЛїґАТН-> £ХЛЇЖЛ збрехати 
£ХЛ'(ї£ТН<, СХЛ'Ігз^ злізти 
СЇЛ\л(дш)тріТИ дивитися 
тіЕТАтн скидати 
СЇМЛ’Ь'ПЦ £ХМ£ЛЮ ЗМОЛОТИ 

СХМОТ^ИТЕЦ С*ЛОШТрїї> диви¬ 
тися 

£хМотр6||нйіє догляд, влада, 
увага; без елют^нии не- 

CXMf&TA смерть [розсудно 
схмрьтьнх смертний 
ЕіьмоуштАти бентежити 
£їмхіслх розум 
ЕХлИгЦЕННІЄ покора 
EXAltfEHX покірливий 
E'AM'fcfHTHCA упокоритися 
£хлг£гс& бладь перелюбство 
ехм^тн відважитися [тежити 
£*мА£Ти,-тл потрясти, збен- 
«мжштжніє замішання, 
збентеження 

ганаехд’Їгтн^ждл набути .здо¬ 
бути, постачати, охороня¬ 
ти, оберігати 

£ХИИІЄ сон, сновиддя 
схннштм набути, досягти 
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схннти зійти 
саниуабї роспустний 
схннултн нахилятися, груз¬ 
нути, падати [любство 

ГАННУ AtTEO рос пуста, пере- 
ГАНОуЗДАН* кінний, сидячи 
на коні 

еАНОуЗЬННК» - конаннкі верхі¬ 
вці сон [вець 
«намиште - скорнштс збори, 
синагога, школа 

CXHAMl-CSEOpI- ІАНАМИШТІ 

СКН^ ДАТИ-ПОЇСТИ ЇСТИ, руй- 

їін'кдА-идь їда [нувати 
csirfccTH-гасти з’їсти 
С1НАТН-, СІНИМА ЗНЯТИ 
СЇОЕЦДЗАНЇ подібний 
схпдсдти зберігати, пильну¬ 
вати, стерегти, визволяти 

сапдкнніе спасіння 
галасі спасіння, спаситель 
сяпдсані спасений, пожиточ- 
сіпдтн, сіпаю спати [ний 
СЇПОДОЕНТИ - достойна сітко- 
«пона перешкода [рити 
«престольні одновладний, 
рівний по владі 

сародАннкі родич 
СІЄСТИ-, САрАШТЛч-, ПИТАТИ 
спіткати 

C*jprfc,TffHHte зустріч, стрічення 
І АГАТИ-, coca ссати 
«СТОШШІЄ сталість, непохит¬ 
ність, лад 

«гаді посуд, начиння 
ГЬТКОрЕННІЄ творення 
«тко^ити учинити, зробити 
«то сто, G3 «та 
«тоанцеіа сто раз 
хітртгЕнти знищити, похо¬ 
вати, відправити службу 

«тдннкг сотник 
«тажаниіє майно [ти 
«таясатн добувати, придба- 
«таяатиса-біпцашатн змага- 
тися, мірятися, спереча¬ 
тися 

«тажати утискати, мучити 
«у hath сохнути 
«долнитн зберегти 
«уітати-«кести з’єднати 
«їй сущий 
СА-, СИ, СЕ цей, ЦЯ, це 
САДЕ тут 
гЬкерх ПІВНІЧ 

Г&ДДЛИШТЕ СИДІННЯ, ПрвСТІЛ 

сЄдЄтИ сидіти 
с'кмо сюди 
С’кмА? Gl сЄмЕНЕ-ПЛЕМА Сім'я 
с'Ьно СІНО 

с'Ьна ж, р. тінь, шатро 
сЄсТИ, САД А СІСТИ 

ГОНІТИ, Г&КА СІКТИ 

СА А1 себе 
сагати сягати 
САКНАТН висохнути 
САТ1-0ЕУЕ Рг 3і ВІД ГАТИ Г0- 
ворить, каже 

са(о)кота субота 
садни суддя 
садити судити, постановля- 
садиште місце суду, суд [ти 
САДоу тут 
садх суд, правда, осуджен¬ 
ня, приговір, устава, кара, 

САД&НЇ судний [смерть 
СЖмаиЄнНІЄ сумнів 
самьнЄтнса сумніватися, бо- 
САПОСТАТй ворог [ятися 
ЕАпрАгх пара запряжених 
волів, чоловік і жінка 
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САПЛрЬ-СЯПьрьННКХ - СЖПОСТЛТ* 

едсЖдж сусід [противник 
сЖтл(х§ sunt суть 
САУ6Ц& сучок 

т 

ТЛЖДЕ ПОТІМ 

тли-отдн таємно 
тлиел таємниця 
танньстбо таємниця 
тлко-такожде - сице так, так 
такое'д такий [само 
тдкхш такий 
таланті велика монета, ко¬ 
ло 750 доларів 
талі, заложник 
тамо там 
TATU ЗЛОДІЙ 
TAThgA крадіж 
ТДУДН-ТДУгІН-^ОуЖДІЮ гірший 
тдуі потім, так 
тдгатн танути 
ТВАрі. - «ЗЬДАНИіе створіння, 
ТБОрЕНИІЄ-ТБЛрь [мир 
твори ти-д'Іллтн чинити, ро¬ 
бити [джувати 
тврьднти зміцняти, підтвер- 
тврьдость фортеця, оборона 
ТБрьД» міцний 
ТБ^ЬДЙІНА тюрма 
ткрьдь небо, міць, фортеця, 
тебе G1 А1 тебе [тюрма 
ТЕе4, ти D1 тобі [лярський 
ТІКТОНОКТІ-Др^БО далині сто- 
тектоні - дріводфлга столяр, 
ТЕЛ'ІЇГЛ ВІЗ [будівничий 
ТЕЛА теля, G1 ТЕЛАТЕ 
те(а)мнмнї dvjj.£«[j,ce ладан, па¬ 
хуча смола для кадіння 
тенето сітка, пастка 

ТЕПЕНИІЄ-БНІЄНИІЄ биТТЯ 
ТЕрЕБНН^,» терпентинове де- 
тЕрЕмг палац [рево 
ТЕТИ(Т£ПСТИ)-)ТЕПЖ“ЕИТН бИТИ, 

ударяти; пор. укр. тьопа- 
ти-бити [пергамену 
ТЕтрддь зшиток з 4 аркушів 
ТЕТШу» - УЕТБрьТОЕЛДСТЬННК» 
ТЕУЕНШЄ течія, ЖИТТЯ 
ТІШТИ-, ТЕКЛч ТІКТИ, бІГТИ 
ТИ-, TEE'fe D1 тобі 
тндрл митра 
тинд болото, грязь, мул, твань 
ТИГИІЄ-КЕДр» 

ти соб» кедровий [сяча 
тнсл(ж)шта-т»іса(л)штд ти- 
титлл-,титл»-д»штицд напис, 
знак скорочення 
тншинд тиша, спокій 
тлхкдти стукати, пхати 
ТЛ1КОБАНИІЄ пояснення 
тлїкобати вияснювати 
тлхстх товстий 
тл'кшти-, тлїка стукати 
тогдл тхгдл тоді 
тожде те само, І 
толи потім, 1, та 
толико стільки, так багато 
толик» такий великий 
толймл(н) так, стільки 
TOH&TH ТОПИТИСЯ 
тоуЕНніє витікання 
тоуило кадовб, в якім ви¬ 
чавлюється виноград, топ- 
Т^ДЕД-Тр^КА-ЗЛАК» [чило 
ТрАПЕЗА стіл, обід, їжа, жер- 
тівник [ти, боятися 
ТрЕПЕТДТИ трястися, дрижа- 
трЕпіт» дрижання 
ТрЕТИН третій 
ТрИБЛИІЄ-СОДИЛО солянка 
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ТрДКАТЬ ТРИДЦЯТЬ 

триіе три 
трнзнл боротьба, задушні по- 
т|>нш,ж)бДїі три рази [минки 
троудз праця, турбота, мука, 
горе 

троужддтн досаждати, доку- 

т^оуп* мертве тіло [чати 
троутн-, т^окЛч годувати 
тргшлигн тягнути, рвати 
тргі-тржшр площа, ринок 
ТрНКАННКЇ торговець 
треті-, ТрСТНІЄ-ЕТШИІЄ тро¬ 
стина, комиш, очеретина 
трз*тн рвати 
ТрЬНИІЄ терен 
ТріНОЕЯ-ТрН^НЯ терновий 
трпФниіе терпіння 
ТріП'ІТН терпіти 
Тр^ЕА-ЖріТЕД жертва 
тркоЕйти домагатися, по¬ 
требувати [твенник 
Трг&ЕіНИКХ-ЖрАТОК&ННКї жер- 
Tf'feE'fc потрібно, треба 
Tp’fe ЕА-ТрЕД-сІно 
ТрІ’ЗЕІ тверезий 
ТА'ктН, тір& терти 
ТрАГАЕНЦА лихорадка 
трдсти, трдеж трясти 
трдівд труба 
трідз хвороба 
трга землетрус 
тоу-тдмо тут, там 
ТОужД£ГШЛКНІННК»-ННОПЛ£Л1ЕН&- 
ника чужинець 
ТОуЖДІ-УЮЖДІ чужий 
тоунждг там-тут саме 
тоукї товщ, сало 
тоул* ковчан, сагайдак 
тоуні дурно, даремно [ний 
тоууьнх товстий, ситий, пов- 

ТЯ-, ТД-» то., той; к* томоу 
до того-, при цім, наперід 
тяжд£ той самий 
тикати, тгЩ ткати, пхати 
ТїК'АМО-ТХУИІЖ тільки, лише 
ТЇНЇК* тонкий 
тяпктдтн топтати 
тхп%т* тупотіння 

тхір 
тїуиіАч - тїіїїлю; не тлуньк, 

но не тільки, але 
тіу&кд крапка 
ТЯУЬНЯ рівний [ревність 
Т^ШТАННК ПОСПІХ, ПИЛЬНІСТЬ, 

тлштлтнса поспішати, пиль¬ 
нувати 
тгитшкшє чванливість 
тїштетд марнота 
таштнБї пильний 
тїшта порожній, маловар- 
таштьио пильно [тий, худий 
тїін-тіи-тж, тдт-тд-, тоіє-то 
той, та, те 
тгікзі гарбуз, G1 тїігсікс 
ТЇІСА(Лі)шТА-ТИ£А(л)иіТД ТИ- 

сяча 
Т4і(и)сА(Ж)УйННКг тисячник 
*Г630НМЕНИТІ одного імени, 
одноіменний [Іменний 
Т&ЗОИМЕНАНг - ТіЗ&Н% одно- 
тмнтн псути, нищити 
ТЬЛіНї-ТМгІїН&НЇ земний,тлін¬ 
ний [зотління 
тл'Ьжіе-рдшпдншє погибіль, 
TiA'feTH - рАСЇІПАТН ГНИСТИ, 
псуватися, гинути 
ТіЛИ-УрЬЕі-МОЛА ТЛІННЯ, рОС- 

ть(ї)мд темрява [пуста 
тьмиганг-тмінганх 
ТЛЛШІНЦД в'язниця 
ТіАЛйНІ темний 



— 469 — 

TMTft тесть 
тьштл теща 
Т'к(е)Л£СЬН'Х тілесний 
тН^ло тіло, G! т*кл£« 
т'&лиже а тому, отож 
T'ttfA ТІМ'Я, G1 ТЮМЕНІ 

Т'ІЇСІИЬ точило 
Т'ксн* ТІСНИЙ (не T'flCbHfc) 

ТА А1 тебе 
ТАГАТИ тягнути 
тлгота тягар 
тажл позов, судова справа 
тажлтедл землероб, робітник 
ТАЖ&Кї ТЯЖКИЙ 

тА5дти-,-ж;к питати, вимага¬ 
ти, винуватити, судитися 
тати-, тьнм рубати, сікти 
тага сум, журба 
тлчдо), тлЦ(& звідти 
тлжитн сумувати 
ТЛчПТІ тупий 
тжуд хмара, дощ 
ТУЛШДНЗ-Е&БбНІ 

оу 

оу вже, не оу ще не 
оуБДЛОКДТИ“ОуК^ДУ£КЛТИ вилі¬ 
кувати 

оуЕННЦЛ вбивець [хваляти 
оуЕдджити ущасливити, ви- 
оуБо а, же, тож, бо 
оукогї-ннштй убогий, мало- 
вартий, недостойний 

оуБО/К&стйо бідність [кривало 
оуБроус'й хустка, рушник, по- 

оуггі'ктАти тиснути, чавити 
ОуГОЕЬЖЕННІЄ урожайність, ро¬ 
дючість 

оугоЕлзнти,-жж вродити, на¬ 
годувати, наповнити 

ОуГОБЬЗИТНСА бути врожай¬ 
ним, дати добрий врожай 

оугодитну-ждж догодити 
оугодлннкя слуга, праведник 
оуготокдти-приготокдтн 
ОуДЕБЕЛ'ккДТИ ЗМІЦНЯТИ 
оудоблити перемагати, оси¬ 
лювати, запанувати 

оудоЕ^Ьнніе прикраса, краса 
Оу-ДОБА легко 
OyAOE'tie легче, ліпше 
оудолгкти - пагимоштн пере¬ 
могти 

оуд-х-юд* член, частина тіла 
оуіединіна самотній 
оуждеАТН£А страхатися, ля¬ 
катися, дивуватися 

ОуЖА£а жах, переляк 
оуждсьнх жахливий 
оуЖЕ вже 
оуЗбр^ТИ-ОуБИД'ЬгИ побачи- 
оу казати показати [ти 
оуКАрмтн-поуоулнтн-дослждд- 
тн докоряти 

о^ко^нзнд-досдждЕНИіе докір 
оукрди край, границя 
оукрдинд пограничча, чужи¬ 
на, земля ІНИЙ 

ov крд н н»-о) крдиньні погранич- 
оукрднн&ник‘ь-оукрдингкнин*по- 
граничник 

оук^опі окріп 
оукрур кришка, кусок 
оукрітнсА сховатися 
оулоуунти знайти, досягти 
оумллвншє зменшення 
оуМАЛЕН* тихий, спокійний 
оулшгатн зменшати 
оуМНЛЕНИЮ скруха, росчулен- 
ність, туга [лений 

ОуЛІИАЕН* бідолашний, росчу- 
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сумнлитн умилостивити 
ОуМрДТБИЩ смерть 
©УЛІЗТИ!»* OJAlhjbK ВМЄРТ И,ОуМИ~ 

oym розум [рдтн вмирати 
Оу'ЛйНЇ розумовий, розумний, 
оунг-лоууі ліпше [духовний 
оуннн-»оуншш кращий, ліпший 
оуниун(&)ж£нннз приниження 
оуннун(ь)жнтн принизити, 
зневажити, гордувати 

ОуНОГТб К>НО£Тй молодість 
ОуИїІБДТИ-ДрА^'ЛОу БЗІТИ - ТЛ\“ 
жити сумувати 

оунаїлг сумний, зажурений 
оуништ-тягд сум, журба 
ОуНйЦ&-МНАЦ&ТЄЛЯ,бИК[д1ВаННЯ 
ОуП«БДННІЄ-ИДД£ЖДД надія, спо- 
оупакдтн ндд'ЬатнсА сподіва- 
оу(ва)«лжди мир, світ [тися 
оумашіАти почути, вислухати 
оусмд(г,ь) шкіра 
оусмлуь кушнір 
оуглш& див. сгм^е& 
оумг^нх шкіряний 
оусншє шкіра 
оуениЖн* шкіряний 
оусп4р користь, поспіх 
оустик вхід, гірло 
оуггнти-, оуштж намовляти 
оу£Троюни[є стан, порядок, 
склад [тися 

ОГСТр&мнтнс а кинутися,пода- 
оуггйнд, NJ oycTfcH't уста, гу- 
оушдтн заснути, вмерти [би 
оушиниіє сон, засипання, 
смерть, свято смерти 

оугапїшии померлий 
оушрйтисл зсістися (обер¬ 
нутися в сир), побіліти 

оусккнжти Відсікти, відруба- 
оугДІЛіННТИСА сумніватися [ти 

оутлити-г^кріїти [шувати 
оутБдртн робити, прикра- 
ОуТКрАДИТН ЗМІЦНИТИ 

оуТКрАЖД£НЖЄ-К^ПО£ТЬ МІЦЬ, 

грунт, опора 
оутолнти задовольнити 
оутрніе світанок 
оутро ранок 
оутрд ранком 
оутршїкдти-рдно прождати 
поспішати, прагнути 

ОуТ’ЬшЕННІЄ-ОуТ^Д 
оутЧшнтЕЛй св. Дух, порадник 
©утАгнлти досягти, успіти 
°УК°» G1 оушЕН, N2 оу иж 
оууїнніе наука [но приняти 
ОуУ^ІїДНТН гостити, гостин- 
ОуУ^ЖДЕННіе приняття, ГО- 
щення, гостина [тина 

оуУАстніє-УАстА участь, час- 
О ушті Д|кН ТИ-П ОЛЖЛОБДТ н 
ОуШТЕНИіе побудження 
оуіддрити-оуткоритн 

ф 

фдрнсе(гЕ)и фарисей, *в!до- 
кремлений» 

фидософигд-пйі’ммдростй'^аїт- 
фИЛОСоф'А-пр'КЛіЛА^Зі [ро£Ть 
фргї назва букви ф 

X 

](АЛДІГЛ-ОГрАДД-ОПЛОТг тин, ву¬ 
лиця 
рртш пергамен, шкіра для 
писання, лист 

^врдста хворост, сухе галуз- 
^итонх-ризд туника [зя 
jfAAK* холостий, не жонатий 
^ЛАМИДД-ОДЕЖДД 
%лгш пагірок 
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^лг!їк*л хліб 
ртГЕИнд д!м, мешкання 
^лАКб водоспад, потік 
^ЛХПЛТИ-ПІОСИТН 
Х-ОКОГ* ХВІСТ, хобот і ник 
рддтдн заступник, посеред- 
^оддтансткокйтги заступати¬ 
ся, просити 

уодити-, ^ождж ходити 
^оть бажання, люба жінка, 
коханка 
рт^ниіе - по^отд воля, ба¬ 
жання, намір, ціль 

^от^ти., ^оштл бажати 
Хрдкжр хоробрий, вояка 
додминд-доля-додми дім, цер¬ 
ква, мешкання 

ХрднЕНШЄ охорона, сторожа 
^рдннтш. охоронитель, за¬ 
ступник, сторож 

долнитй стерегти, зберігати 
т^рн£Мд-муро-«дстй пахощі 
урНСТ0С%'П0ШЗАК%-П0ДІДЗДННК1 

помазанець, Месія 
JffOJW* кривий, кулявий 
ДО&ЕЬПтХ-ІШШгГН(л) Хребет [НИЙ 
^оудїмалий, слабий, злий, бід- 
jfoyAA блюзнірство, зневага 
святого 

jfoyAHTH, ^оуловдтн ганити, 
зневажати святе 

^оулан* блюзнірський 
^*іжд хата 
рітнтЕЦ-штж хватати 
рітонти^-штр^обманювати, 
придумувати [мудрість 

Х^ітроста штука, знання, 
рітр* мудрий, мистецький, 
учений [мудрець 

мистець, творець, 

^«штнигє- грдслЕНИїв грабу¬ 
вання 

у'МШТЬНИКЯ-ГрДЕНТЕЛ*. ХИЖАК 

X'kp'z назва букви jf 

^Лдожастко-^іітрость 

Я 

і^дрь цар [влада, сила 
п/рьствиїє-цдрьстБо царство, 
цеилити плакати, квилити 
ЦЕИСТЕЦ І^КЬТЛч ЦВІСТИ 

цк’&тоносьндга нед4ла вербна 
іуЕгЬт'А квітка 
ЦрМЇОБьН* церковний 
црькїнз, і^иркгн* церковний 
м^ькїг церква, храм, збір ві¬ 
руючих, віра, G1 цр&кгві, А1 

І^ЬдИТИ.-ЖДЛ ЦІДИТИ ГіурьКОБЬ 

І^'ЬлИТИтИСІ^ААТНузДОрОВЛЯ- 

ти 
і^Ьлобаниіє вітання, поздо¬ 
ровлення, поцілунок 

і^Іглокатн вітати, здоровити, 
цюлувати 

і^лом&д^ніе розсудливість, 
чистість, тверезість 

і^Ьлом/Кд^оедтн бути розсуд¬ 
ливим, чистим, тверезим 

розсудливий,чис- 
тий, тверезий 

і^дг здоровий, щирий, чис- 
і^Ьід? цінити [тий 
Ц'кп'Ьн'Ь'ГИ сохнути, дерев’я¬ 
ніти 

і^,Ь(£1и)слрти царствувати 
цНЬ'(С-,&)СЛ^Ь-ЦД^Ь, ц4г(Ць)сД|£Е'К 
l^t(E,b)£Af«TEHie-l4A^bfTBHie 

цгЬ(е,ь)ід^ітбо царство, цар¬ 
ська влада, царство небесне 



— 472 — 

^(с^МйксткоБАГН царству¬ 
вати 

Ц'ІПТЛ-ДКО^Х - п^Тк-^сплтніе 
дорога, вулиця 
ц’істнло жертвенник 
цистити, цг£штл чистити 
і^АтА-кодрдй'га дрібна монета 

V 

улрокьник* чарівник, ворож- 
уд^од'Ьи чарівник ;бит 
улга-ґодинд час 
удгьі^ь минута, хвиля 
удшд начиння для плинно¬ 
го, напиток, потир для св. 
Дарів 
удгаиніе чекання, сподіван¬ 
ня, надія 

улити чекати, сподіватися 
УІЛЕСМІЇ головний 
угло чоло, лоб; уелоліь кити 
вклонятися, скаржитися 
уіладннї слуга, раб 
угладь раби, слуги 
угпь ланцюг 
Yf(h)co чого, уг(ь)со рддн для' 
уєтд полк, громада [чого 
УЕТКІрНЦЛ ЧЕІрКа, УЕТЕЕрИЦЕІЛч 
чотири рази 
УЕТВ^ЬТОШСТЙКОКДТИ володі¬ 
ти четвертиною 

УЕткрьтоклдстиникї управи- 
тель четвертини 
УЕТКрь'ГЇК'Х четвер 
УЕТЕ^ЬТ* четвертий 
УЕТЇіре чотири 
УЕшоуга луска 
уи хиба, чи, або 
УНИ чий 
УИНИТИ робити, готовити 

УННОКЬННКв-УИНИТЕЛЬ прави¬ 
тель [ний 
УИНОКЬНЇ чиновний, пристой- 
уннондуалніє хор анголів.гро- 
мада 
унн% порядок, устрій, поса¬ 
да, сан, збори, хор анголів 

YHHUHO в порядку 
уншжитя числовий 
уисмд лічба, число, рахунок 
унести-, уьтж рахувати, чи¬ 
тати, шанувати [вість 
уистинд щирість, правди- 
уи(ь)гтитель священнослужи¬ 
тель 
УИ(ь)сТНТ£ЛЬСТЕО духівництво 
улок'Ь«>л*оєиіе народолюб¬ 
ство, милосердя 

УЛОВ'ККОЛМЕьН* милостивий 
улоб'Ьїолмкьсткиіє, - стко на- 
родолюбство, милосердя 
улоеЖколюеьс ткоеатибути ми¬ 
лостивим 

удое'Їгколюеьць народолю¬ 
бець, милостивий 
УЛОЕгЬкоОуГОДИ!Є підлещуван¬ 
ня, приподоблення людям 

у(уе)лоеїЬ«ї людина 
YAOE'fcyh - УЛОЕ'ІгуьСКї люд- 

УЛОЕ^УЬСТЕО людство [ський 
УАЬНЇ човен 
ул'&н* частина тіла 
УрьКЛЕНХ червоний 
урьЕь м- р. червяк 
YjJbMbHfc червоний 
урьнило чорнило 
урьноризлць-урьньць чернець 
у^ьн* чорний 
У|ь('^)пдти брати, наливати 
урьтд нарізка, зазубринка, 
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риса, знак [спальня 
урьтог* палац, двірець, 
Ур'ккИІв-ГЛПОПЬ - ОЕОуКЬ-САНДА- 

лига черевик, чобіт 
ургкко черево, живіт, сере¬ 
дина, нутро, утроба 
УРУБАНІ черевний 
ур’Ьдд черга, переміна, ко¬ 
лія, череда 
урфдитч гостити, годувати 
Ур'кжДЕНИІЄ - пирі - ГОШТЖИЕ 

ур'кпинд черепок [банкет 
ур’&слд поясниця, боки 
ур'кїти, урьтл різати 
ур*кса через 
урктн* урьпя. черпати 
уоу(к)кнтБо орган чуття 
уоукьстко почуття 
УОу(м)дИТИСА-ДНКИТНСА, УОу- 

(ю)ждатжа дивуватися 
УОу(ю)дО ДИВО, G1 УОуДЕЕЕ 
УОу(И>)дОД'іїИЕТ'КОКАПтИ -уоу(ю)- 
доткорити робити чуда 

уоу(ю)длні-дикйн* славний 
уоу(і«)ждї чужий 
уоу(м)ти чути 
УАститн-, уаш*гл шанувати 
УАСТ& пошана 
умтбнх - дрдп шанований, 
дорогий, святий 
уьтінжє читання 
уатитн шанувати 
УАГо що, G1 уесо старіща 
форма 1 у&со молодша 
уатьца читальник 
ую- див. уоу- [покоління 
уадо дитя (син чи дочка), 
УАДОЛЮЕНКї дітолюбець 
УАдородикі дітородження 
уадь люде, діти, нарід 
УАДМ}І ДИТЯТКО 

уаєтитщ удштд учащати, 
часто робити 

уаетхтісний, густий, частий 
УАгтй-оууАстию частина, до¬ 
ля, земля, майно, наслід- 
ство 
уашта гущавина, густий ліс 

ш 

шдр'А фарба, масть 
шдріуни маляр 
шдтьра шатро 
шедола пагірок 
UIECT1 ШОСТИЙ, ШЕСТ6 ШІСТЬ 
шестадесатї шістьдесят 
ше(Та на десате шїстьнадцать 
ІІШТАСІТІ ШІСТЬСОТ 
шипікі рожа 
широкі широкий 
ШИТИ, ШИА ШИТИ 
шнга шия 
ціА'клм шолом 
ШТЕДрИТН, ШТЕДра-ШТІДрои- 

ти бути милостивим 
ШТЕДрОТА - ШТЕДрОСТА-МНЛОСрА- 
диіе-милость милість, мило¬ 
сердя 
ШТЕДрІ-ЛНАОСрАДІ - АШЛОСТИЕ? 
штиті-оржжик; щит 
ш*гоуді-гнгднт*-нсполнні ве¬ 
ли кан, велет [жий 
штоуді-штоужді чужак, чу- 
иітоудьнніе милосердя [лість 
штад^ннк береження, ми- 
штдд'ктн берегти, милува- 
шоу(ю)ил1вий [ти, скупитися 
ш0у(ю)ніід-лгкЕнцд ліва рука, 
шульга 
шоу(ю)мі галас, гук, крик 
шоу(»)м'кти кричати, гала¬ 
сувати 

31 
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ШАДТІ Йдучи, ШЙЛХ ЙШОВ 
шАпятлнніе шептання [рювати 
иімютдтн шептати, иагово- 
шапіт* шепотіння, наговір 
шйп'вт&никг шептун, пліткар, 
заушник 
ШйСТЕНІЄ рух, ходіння [вати 
ш&ствовлти йти, подорожу- 
шатдниіє пиха, відважність, 
рух [ставати, пишатися 
шататнса хвилюватися, пов- 

ь 

ь буває в цих закінченнях: 
-МКї, -&£ТВИК, -ЬСТКО, -МТКО 
КДННІ6, -МТКОКЛТН-) -&Цй 

* 

rt в кирилівських пам'ятках 
буває частенько замість га 

■ІДАТИ ЇСТИ 

'Ьденніє їда, їжа 
’&А&-сгн,(дА-ЕрдшйНо їда, їжа 
*КГТИ, *£ліїі їсти, їм 
•fejfATH їхати 

№ 

» початкове часто буває за¬ 
мість оу 1 навпаки 
югс південь, полудня 

. юдх-оудх член 
ИЖМКї південний 
кница теличка 
юноеть молодість 
«нота юнак 
юношд юнак, парубок 
WHX молодий 
»НЬЦй-ОуНАЦЬ теля 
ЮЦОДї-Оурд-Ь 
И!|ЮДЛїТКО*оу|ІОДАСТБО 
ют^о-оутро ранок 

м 

га на початку слова частень¬ 
ко буває замість л 1 навпаки 

ИЄНІЄ МЄ -ДЕИІЄ 
ГаЕЛЛНй-АЕЛАНй яблоня 
гаКЛїКО-ДЕА^КО яблоко 
ИКИТИ-ПОКДЗДТИ 

гашнніе появлення 
WS'fc явно, відкрито 
ГАГНАЦА-ДГНЬЦЬ ягня 
ІЇІГНА ЯГНЯ, G1 «ГНАТЕ 
«дати їсти 
«денигє їда, їжа 

МДОКИТї отруйний 
гадрило вітрило, парус 
гадро, N3 идрл нідра, гли¬ 

бина, утроба 
гадх отрута 

«да ж. р. -крлшАно-пиштд їда, 
«ЗЕЛ-рАНЛ-СТроут [їжа 
тзБНмд нора 
«Звити ранити 
«зг-дз% я 
«ИЦЕ-ЛИЦЕ ЯЙЦЄ 

гако-дігаїяк, ніби, неначе, щоб, 

гакоясЕ як [аби 
«корд котва, котвиця 

МЛІО-ЛЛІО куди, ГаЛІОЖЕ-КОЛНЖДС 
куди ні 

гаригх-вр'Ьтишті груба одіж 
гаринА-клїнд вовна 

гаритисл гніватися 
МрОСТА-ГН'Ьвї лютість 

іарі-лютх сердитий,весняний 
іарьлгА-нго ярмо 

шнх (не гас&нг) ясний, чистий 
«стит галій-, гаси їсти, Imprt 

MCTjlAEA ястреб [«ЖДА 

МШТЕ-ДШТЕ КОЛИ, ЯКЩО 
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(А 

ІА А'1 Ж. р. ЇХ 
ІАД]Ю-(КОрО-Кр*30 швидко 
ІААрОПНС&І^-СКОрОПИСЬЦЬ-ЕрЗО- 
ІАД|0£ТА ШВИДКІСТЬ [ПИСМ\Ь 
ІАДр ШВИДКИЙ, ГОТОВИЙ 
ІАД'Ь-ЖД'Ь-БЛИЗЛ з G коло 
іад'Їгуаднн* слуга, раб 
іадг(їуад*іни служниця, ра- 
биня [хвороба, біль 

iA3(£)A-lA3(s)ra-H£A&n рана, 
tA3tTS0^6H% що приносить 
хворобу, біль 

ІЛЗЇІКОКОЛІЇЗННКІ- ІАЗ^ІКОБр'к- 

диіб балакучість 
іАзгмга-гг^лнд-погднині язик, 
нарід, плім’я, мова, чужак 

ГАЗаіу&нніга іновірець, чужак, 
поганець 

ГАЗаіудн* - ідзїіуьсіга нехре- 
щений, іновірний, чужий, 

іАЗ'бґгива хворий [балакучий 
іатчц иаіа взяти, схопити; 

ГАТИ B'fcpA-S'tjlOEATH 
ҐАТЖЄ схоплення, полон 
ГАтро,, N3 іАтрд печінка 

іАтрі братова, G1 ідтркс, А1 

ГАТЬНИК* в’язень [іАТ^ЇКА 
іаудниіє охкання, стогін [ти 
ІАУАТИ-, ІAYA охкати, стогна- 
IAYAMSI ЯЧМІНЬ, G1 ІАУАМЕНЕ, 
А1 ГАУбМЕНЬ 

іАУйна-іАУйН'Ьнх яшний 

А 

А та № початкові часом вжи¬ 
ваються один замість од- 
АЕОрка міра сипкого [ного 
АБОЗ% межигір’я, долина 
АГАХ, вугол 

АГА6, N3 АГАНЮ вугілля 
АГА6ННКА, АГХЛЬНИКЇ вугло- 
вий камінь, фундамент 
АГЛ6НХ вугловий 
Агрина угрин, венгерець 
ада-» аднца вудка 
АДОЛИіе-АДОЛіф-ІАДОЛЬ-ПОЛМ- 

нд долина, яр, балка 
Адоу, іАдоу де 
АД'к-ІАД'б коло 
АЖЕЧАЖЕ - АЖНШТС-Ажь-Кї^НГД 
віровка, ужівка 
АЖИКЛ - ІАЖНІЇД-АЖИКЇ-га&О Д Ь- 
НИК4 родич 
ажиуьнї рідний 
ажиу&стко споріднення 
аж&ннк% в’язень 
ажінні^д в’язниця 

АЗД, N3 А З® І - ІАЗХІ - СКОБИ 
азилнште в’язниця [кандали 
АЗИТН тиснути, мучити 
АЗА*^ АЗЬА-Ь вузел, пучок 
АЗ%КЇ-ТгЬнї вузький 
Аз&ннкг в’язень 
аз&ниі^а в’язниця 
АКОТЬ кіготь, пазур, котвиця 
а^однм придуркуватий 
АрОДОЕЛТН-АрОДМТЕОКАТН бу- 
ти придуркуватим [блазень 
А^од'к - ксуи придуркуватий, 

Ароддні дурний, придурку¬ 
ватий 
а^од&ггво глупота, придур- 
агокицд колотнеча [куватість 
Ага вуси, борода 
агЬжцд гусінь [ний, слабий 
атл*~атал* дірявий, пірва- 
АТ^окл-іАтрокл - ypfcso сере¬ 
дина, живіт, думки 

ATfb всередині 
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лтр&нх серединний, внутріш¬ 
ній 
лтрлннк1* середина 
ДІТ^іЛДОу-ЛІТ^ДчАОу' з сере- 
жтякд качка [дини 
Л^-ДНИІ€ нюх 
Лч^лтн нюхати 

№ А" ж. р. її від га 
v 

У(г Vі) П 01^ ИТ X-И П О KpHTOwcexp . T7j; 

УПОСТДСЛ - CICTdKX - ИПОГГЛСЛ 

wostowic постать 
усопі'із'з<оло{ пахуча рослинна, 

з якої віток робили кропило 

5. РІВНОБІЖНІ ТЕКСТИ З ЄВАНГЕЛІЙ X—XI ВІНІВ. 

В текстах глаголицьких скрізь полишено д, що 
визначає 4 або га, див. вище ст. 214—216. Цього ж 
значка д уживається в кирилівській Савиній Єванге¬ 
лії замість а, див. ст. 25. 

І. Молитва Господня. 
Євангелія від Матвія VI 9—13. 

Зографська Євангелія, л. 96: 

ШчГ Nduib’ і же еси на некіее^х- да ститксд мід 

ТБОЕ* да ПрИДЕТХ ЦрСТБИІ ТБОЕ- Ad ЦЖДЕТХ БОЛД 

ткод* дко на нсн ї на зелші- улдкх нашь насто- 

іаіііт.... даждь наш днесі.* ї отхпоустн налуа дльгхі 
наш(д)- дко і лш отяпсуштаЕліх дльжьннколіх на- 

шилїх- і не бхбедн ішя бх напасть- нх і'звави нхі 
ОТХ НІПрНДЗНИ* дко ТБОЕ ЕСТХ ЦрСТБНЕ- ї СИЛ4 ї 
слака бх кдк(хі) алншь: Видання В. Ягіча cm. 

Марійська Євангелія: 

Штьче нашх ижеси на нкс^х да 'сктсд иліа 

3 ТК0Е* № ПрНДЕТХ ЦЕрЕСТБНЕ ТВОЇ- Да КОДЕТХ БОЛД 
4 ТК0А' дко на нпси н на зедш* ^лдбх нашх на- 

ставхшааго дьне- даних наш дхмсь ї отхпоети налуа 

, ШГАІ нашА* АК0 11 лш отхпоуштаЕліх длхжхникоюх 
нашнліх- ї не бьбеди^ насх бх напасть* НХ извави 



паї OTZ l№if№f3.HH- АКО ТВОЇ ЕСТХ ЦСрСТБИЕ* ї ША 

и слава вь ваш аліннь- Видання В. Ягіча cm. ij. 

Ассеманова Євангелія: 

ШтЬЧЕ НаШХ- ІШ Ш НЛ НЕБЕС І* ,\А CBATITZ СА ИЛІА 

ТБОЕ* ДЛ ПрІДЕТЖ ЦрСТБО ТБОЕ- ДЛ БЛДЕТ БОЛД 

твод дно на иЕБЕСі и на зсли* ^адвь нашь насжціьнхі 
даждж наліх дьніс* н остакн наліх длхгхі наша 

дко и ліки оставлдЕліх длхжьннколіх паї шліх- и не 

бьбеді насх бх нскоушЕНИЕ* но изблби HZI ШТХ л&- 
кавааго* дно тбое естх црство и сила н слава бх 

банки* аліннх* Видання Чрнчича cm. 88. 

GaeHHa Євангелія, л. 726: 

Oye нашь \\т есн на іїіс^х* да стнтхсд нліа 

тбое* да прндітх ЦрСТйНЕ тбое* да бждетх бол4 

твоїй* ико на нісн и зелен* j^bx нашх на¬ 

став лшаго дне- даних наліх дьньсх н ост ден наліх 
длхгхі нашд* гако н ліяі бставл'ІїЕліж длхгкхннколіх 
нашнтх* н не бьбедн насх бх напасть* нх нзва- 

вн насх отж ніпршазнн* гако тбое естх црствнЕ* н 
сила н слава* бь В'ккхі аліннх:—Видання В. Щеп- 

кипа cm. f8. 

Остромирова 0в., л. 123: 

0 ye нашь нже ієсн на нісе^х- да стїітьса нліа 
ТБОІЄ да ПрНДЕТЬ ЦрСТБНЮ ТВОНЗ* да БУДІТЬ БОЛИ 
тбом. гака на нісн н на зелмн pte нашь на- 

сжфьнжш* даждь наліх дьньсь и остави наліх* длхгхі 
наш а* шко н ліхі оставлгаїеліх длхгкхннколіх найшли 
н НЕ бхбедн насх вх напасть НХ НЗБДБН НХЇ отх 
НЕпрнизнн гако твою іесть црсткніе н сила н слава 
бх Б'ккхі алінн*:-Видання L Савинкова 18$) f. 
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Архангельська Єв., л. 76: 

1 О VE наші» НЖС f Сії ІІй ІШСД'Й- ДД СТНТЬСА 11 ЛІ,А 
TKOfe* \& ПрпДЕТЬ цртвше ТЕ ОНі’ Ad коудеть КОЛА 

1 твою- ака Hd нкін н на біліли- уд'ілїх наші* на 
1 коуціьйкн днь. дан наліх дні», н остакн надія дхд- 

6 гхі нашд- піко її ліяі остдклаієдіх дялжьшіколія на 
6 шііліх. н не кякедн насх кя напасть* ня н^какн няі 
Ш нЕпрн/азнн- шо твою ієсть цртко. н сила н 

d сдака оца н сна н стго др кя в'іїкхі алшн*; Ви¬ 

дання Ру лі*янцівського Музея. 

2. Молитва Симеонова. 

Євангелія від Луки II 29 — 32. 

Зографська Євангелія, л. 1386: 

їїхінд поустншн рака тбоего Бладхіко* по гдоу 
ткомюу СХ ЛШрОЛІЬ- А її О ВИДАСТЕ ОМИ ЛІОІ сїїГнЬЕ 

твої- еже ECU оуготокаля прАДЬ дицсдіь вьсдух ЛК>- 

ДІЙ- СКДТХ КХ ОКрХБЕНЬЕ ftJxiKS* ї слав* ЛЮДИ ТБО- 

•jf* Видання В. Ягіча cm. 84—85. 

Марийська Євангелія, л. 82—626: 

‘ НЇ,ЯА отхпоустишн рана теоего бддко* по гдоу 

ТЬОЕДІОу СХ лшродіх* АКО ВИДАСТЕ ОМИ ЛІОН ГХПДСЕ- 

^ KHE ТКОЕ* ЕЖЕ ССИ оуГОТОБДДХ ПрАДХ ЛИЦЕДІЯ БЬСДуХ 

* ЛЮДИИ* СКДТХ ВХ ОКрХБЕННі W^ZIKZ* И слакл ЛЮДНІЇ 

твон^я ндд. Видання В. Ягіча cm. igg. 

Ассеманова Євангелія: 

’ НїІНД ОТїПОуСТІШІИ р464 ТЕОЕГО ЕЛ4ДЇІКО. ПО Г44- 

‘ ГОДОу ТКОЕДЕОу 1% «іроді*. ДКО БИДДСТЕ ОЧН «ОН 

ЕХЛ4ЕЕННЕ ТКОЕ- ЕЖЕ ЕСІ Оуі’ОТОКДДЇ ПрДДЇ ЛІЦЕДІЬ 
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ВЬСД^Я ЛЮДШ ткоиух* СБДТХ БЖ ОТХКрХБЕНИЕ lA^ZHKX* 

If ШБ* ліс Дій Тйонр изранлд- Видання Причина 
cm. іуд. 

Савина Євангелія, л. 139—1396. 

ІЇХНШ 0TXI10yi|Jd£LUH pdKd тбоего кТко- по ГЛ>Г ТБО- 

Edioy СХ ЛІІІрОтХ- f4KO БНД'ІїСТ'Ь OYH тої еїїенне твої* 

ЕЖЕ ECU OyrOTORd/lZ ІІО'ЬдХ ЛНЦЕЛІЬ БС'Ь^'Х ЛЮДНІ- 

СБ'ІїТХ JSX отхкршнмс АЗХІКОЛІХ* Н CrtdKd ЛЮДНІ ТБО- 

«Xй и3,ш* Видання Щєпкіта cm. 136. 

Остромнрова Євангелія, л. 264г: 
ІЇЯІН'Ії ОТХПОуСТИШН pdOd ТБОїеГО БгіКО* ПО ГДОу 

тьовтоу ех лшрхліь гако біід'іїсте оун тон 'спинив 

теоіє вже вен оуготоьллх пр'кдх лнцьть Sbrfc^X 

ЛЮДНІЇ СГіФтх БО ОКрХБЕННіе fc^XIKOdfX- Н ШЕ& ЛЮ- 

дин ТБонуя 113л/а* Видання І. Савинкова і88у р. 

Архангельська Євангелія, л. 1566: 
ЇІХІІГІї ШПОУЦІЛВШН pdEd СКОІЄГО БЛКО ПО ГЛОу ТБО- 

ієтоу ех тирять- гано Бндічта оун тон спинив 

ТКОІЄ- ВЖЕ вен OyrOTOBddX ПрЕДЬ ЛНЦЕЛІЬ EckjfX 

dWAHH- СБ'ІіТХ БХ ШКрХБЕННВ H3XIKZ- П CddEOy ЛЮ¬ 

ДНІ! ткон^х нТга- Видання Рух'янцівського Музея. 

Рейнська Євангелія, ст 11: 
НьіжЬ поустншн pdEd ТБОЕГО БЛДКО- ПО ГЛ> ТБОЕ- 

4оу сь тнрьліь- дно біід'іїсте оун Ліон спинне тбое- 

еже ecu оуготоБЛЛЬ* прі’ лнцьть бьс^ь лоуднн- 

СБ'ІЇТЬ БЬ ОТЬКрЬБЕННЕ ДЗЬІКЬ- Н БЬ СЛЛБОу ЛОудНН 

теон^х !із*(Їа- Видання L. Leger. 

3. Заповіти блаженства. 
Євангелія від Матвія V 3—12. 

Зографсьна Євангелія, л. 46—5: 

Еллжени ННШТНІ Д^ОЛІЬ- дно тд^х естх црео нвскос: 
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КЛЛЖЕНИ [ьичжштін* ДКО ТИ ОуТДШАТХСА: КЛЛЖЕНИ 

5 КрОТЬЦН- ДКО ТИ наСЛлДАТХ ЗЕЛЬїЩ* БЛЛЖЕІШ 4ЛЧЖ- 

4 ШТІїГ І ЖАЖДЖШТНІ ПрЛБХДХІ рлдн* ДКО 'ГИ Н4СХІ- 

татхса: клажіни лшлости&їн- тс ти полшлоБанн 

нлчдлтх: клажЕїш чистій срхдцедіїї- дко ти її a' ov%u- 

рАТХ: ВЛаЖЕИІІ СХЛШрДИШТІМ- ДІЇО ТИ СНОБЕ кжїн 

HdpEK/vrxcA,* клажеші і'згхнанн пракхдхі ради- дко 

тд^х естх црстко неское: бллжени есте егдл ноно- 

10 САТХ Б4Л1Х* І ИЖДЕНЖТХ БХІ* f рЕКЖТХ* БЬСДКХ 3ХЛХ 
п глх на бхі- дхжжште дине ради: РадоуитЕсд ї бе- 

12 селнтеса- дко ліхзда каша лінога істх на ненесе^х: 

Видання Яггча cm. 2—j. 

Ассеманова Євангелія: 

1 ЕдажЕни ннцін доу^оліх- дко тдр ест« црство НЕ- 

КЕСХНОЕ- БДаЖЕНН плачдштиисА* дко ТИ ОуТДШАТХСА* 

ЕДажіНІ кротцин- ДКО ТІ наслдддтх ЗЕДІЛІЛч* БЛДЖЕНИ 

алчжцлн и жажджціш правхдхі- дко ти ішхітатхсж- 

5 ЕЛДЖЕНН ЛІНЛОСТІКІН* ДКО ТІ ИОЛНЛОБаШІ ЕЖДЖГЬ* кла- 

ЖЕНІ ЧІСТН СрДЦЕМХ* ДКО Ті ЕОГД ОуДЬрАТХ* ЕЛДЖЕНН 
СЬЛІИрДІЖЦШІ* ДКО ТН СХІНОБЕ КОЖНІ НарДКЖТСА* бллжени 
нзгьнаніи правхдхі раді- дко тд^х) естх црстко 
НЕЕЕСЬНОЕ- БЛДЖЕНІ ЕСТЕ ЕГдЛ ПОІШАТХ Б4Л1Х ЧЛОБДЦІ* 

н нжден&тх бхі* и рсклчтх бхсь зьль глаголх на БХІ 
ЛХЖАШТЕ МЕНЕ раді- рДДОуИТЕСД И БЕСІЛИТІ- ДКО 

/ньзда ваша ллнога естх на небесе^- Видання Черги 
чина cm. /27. 

Савина Євангелія, л. 125—1256: 

^ЕлажЕнш ннцін і д^ліх* гак о т^х естх црсткіїЕ не- 

ЕСКОЕ* БЛЛЖЕННІ ПЛЛУ^ТЦІЕІСД- ИКО тн оут'кшдтхсд* Бла¬ 

женні кротхцш* ико тн наслФддтх зелшж- влажіниі 
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4 АЛХУАфЕІ* Й ЖДЖДЛфЕІ- ПрДБЖДХІ МКО ТИ НДСХіЧ'ДТХ- 

ЕД- БЛАЖЕННІ ЛШЛОСТНБНІ- ГЛКО ТИ ПОЛШОБДНИ Б&ДЖТХ* 

блаженні читн ЕрдцЕліх- шіо ти ба &зіірд блаженні 

ЕХЛШрАІЖфЕІ* ІАКО ТИ ЇЇЇОБЕ т» НАрЕКЖТХСД* НАДЖЕНИ! 

w ЙЗГНДННІ ІІрДЕІі-ДЖІ рАДН* ІЛКО ЕЕТХ ЦрСТБНІ 

Н&ЕКОЕ* БЛАЖЕНН ЕСТЕГДА ПОНОСДТХ КАЛ\Х- Й ИЖДЕ- 

1 НЖТ* БХ1* Й pEKAVFZ БАЛАХ- БЕАКХ 3*ЛХ ГЛХ- НА EZI 

" ЛХЖЖфЕ ЛИНЕ ради* рАДОуГГЕСД 11 ШЕЛИТЕСА* ДНО 

12 лаьзда баша лінога еетх на i№EEj(x* Видання Щеп- 

кина cm. 119. 

Остромнрова Євангелія, л. 212а,б.в; 

1 БлАЖЕНН* ННЦІНII AyZAAb* ІАКО T'lijfX 1€£ТЬ ЦрЬЕТБНК 

2^ІШЕЬН01Є БлАЖЕНН* ІШУЖфНИЕА- ИКО ТИ оутІШАТЬ- 

3 еа Елаженн кротхцнн* іако тн наел^дать зелмі* 

4 БлАЖЕНН' АЛУЖфЕН ЖАЖДЖфЕИ ПрАБЬДХІ- ИКО ТН НА- 

г’ ЕХІТАТЬСА БлАЖЕНН* ЛиїЛОСТНБНН- ШІО ТИ ПОЛІНЛОБАНН 

ВЖДЖТК БлАЖЕНН- У Н ЕТНИ ЕЬрДЬЦЬЛіЬ* гако ТН БА 

т оузьрАтії Елаженн* схлшршжфЕїі- гако тн шоке бжнн 
н нлрЕклтьЕА Елаженн- нзгхнаііиіі прлкіїдхі ради* гако 

! T'L’jfX (ЄСТЬ Цр ЕТБНН5 НБЕЬНОіе БлАЖЕНН І6СТЕ* ІбГДА 

1,1 ПОНОЕАТЬ БАЛіХ* II ИЖДЕНЖТЬ- Н рЙІЖТЬ- ББСАКХ 3ХЛХ 

И ГЛХ НА БХІ ЛХЖЖфЕ ЛИНЕ рАДН РАДОУНТЕЕА Д БІЕЕЛН- 

12 ТЕЕА* тко Л\ЬЗДА БАША* ДІЙ НОГА ІЄСТЬ НА НБСЕ^Х ї • 

Видання І. Савинкова 1883 р. 

Реймська Євангелія, ет. 27—28: 

1 Елаженн ннфмн дьліь* ако Т’Іі^ь ееть црьстьо 

3 НБСНОІЄ БЛАЖЕНН ГШУІБфІІНЕА- АКО ТН оуТ’ЬшДТМА' 

3 БЛАЖЕНІШ кротьфін АКО ТИ НАГЛЯДАТЬ ЗЕЛМОу* ВАД- 

4 ЖЕНИ ЛЛКУ&фН II ЖАЖЖфЕН ПрАБЬДМ рАДН АКО ТН 

5 HAEWTACA: БЛАЖЕНН ЛІЛЕТНБНН АКО ТН ПОЛІНЛОБАНИ ВЖ“ 
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доуть- КДаЖЕНІІ УНІС ТИП срЦЛІЬ' ако ТИ В4 ОуЗЬрА'ГЬ* 
КЛЙШНН ЕМШрАЖЦІННСА- А ПО ТИ CHOKE ВЖНИ (IdpE* 

* KOyTbV КЛ4ЖЕНН Пр4ЬЦХі р4ДІІ • АКО Т'І^Ь ііть 
црТБО НБСНОЕ- ЕЛ4ЖІНН ЕСТЕ- ІЄГД4 ОуКОрАТІ» БЬІ Н 

’ їждіноуть- н рЕКоуть кьсакь %ли гаь- па ш аьжж- 

ц і|іе лине ради* радоунтЕСА и беселнтеса- ако аи»зда 
Бааіьнога їсть иа несь\ь :• Видання L, Leger. 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ДОПОВНЕННЯ. 

Чорна цифра визначає сторінку, до якої дається 
доповнення. 22. И. И. С р е з н е в с к 1 й: Изв-Ьстіе о 
глаголическомт» четвероевангеліи Зографскаго мона¬ 
стиря, „Извістія" 1855 р. т. IV* ст. 368-377. 26. Ол. 
Колесса: Погляд на Історію української мови, Пра¬ 
га, 1924 р., на ст. 18 пише: „По моїй думці, можна 
такі вислови Савиної Книги, як прахнінь зам. из- 
гниль, зтзль захрьс, обидьливті зам, HenpaBbAbHi», осо¬ 
бливо ж господа зам. гостиниця пояснити лише то¬ 
ді, коли признаємо, що сей пам’ятник написаний в 
західній частині Підкарпатської України, де україн¬ 
ський етнічний елемент стикався із Словацьким, 1 від- 
ки було близько й до Моравії та Паннонії, теренів 
дїяльности слов’янських апостолів". ЗО. F г. Miklo- 
sich: S. Iohannis Chrysostomi Homilia in ramos Pal- 
marum, 1845 p.; його-ж: Vitae Sanctorum e codice 
antiquissimo palaeoslo Venice cum notis criticis et glos- 
sario, 1847 p., Відень, VI+55 ст. Ha Monumenta Ml- 
клошича 1851 p. див. рец. в „Извістія" 1852 р. т. І 
ст. 23-24. 32. 70. А. Неіірегш Ein kleiner Beitrag 
zur Textkritik altkirchenslavischer Denkmaler, «Ar- 
chivs 1909 p. т. ЗО ст. 234-240. 32. Ол. Колесса: 
Погляд, ст. 18 твердить, що Супрасльський Руко¬ 
пис написаний десь на східній частині південного Під- 
карпаття. 57. И. И. С р е з н е в с к і й: Древніе сла- 
вянскіе памятники юсоваго письма, 1868 р., ст. З пи¬ 
ше, «Во время печатанія, благодаря путешествію ху- 
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дожника Д. М, Струкова, получиль я, вь конці прош- 
лаго (цеб-то 1867-го) года, пять листкоб'ь нашедшейся 
ь'ь Слуцкі Псалтьіри", В „Свідінія и замітки" № 48 
(див. „Сборник-ь" 1.475 р. т. 12 ст. 38) І. Срезнев- 
ський письмо Слуцького Псавтиря зве південно-сло¬ 
в'янським письмом XI віку. Від осіб, що близько зна¬ 
ли працю І. Срезневського, довідався я, що рукопис 
Слуцького Псавтиря привіз до Петрограду художник 
Д. М. Струков. В 1890 р.р„ коли до Д. Струкова звер¬ 
нулися з запитанням, де знаходиться цей Псавтир, 
він відповів, що відіслав рукопис назад до Слуцька; 
стали тоді шукати в манастирі та катедрі СлуцькШ, 
але нічого не знайшли. Варто б пошукати ще й те¬ 
пер. 66. Листи А. Михановича з Марийської Єванге¬ 
лії видрукував Ш а ф а р и к вперше в Pamatky НІа- 
holskeho plsemnictvl, Прага, 1853 р. ст. 50-52. 105. 
Фортунатов припускає, що ОЄ написав один писар, 
диякон Григорій, але з двох оригіналів; Н. Нарин¬ 
ський відкидає це й настоює на двох писарях (і ДР°Х 
орнаментаторах). 110. Рецензію на видання ОЄ Босто¬ 
нова дав А. в. Бьічков’ьв «ЖМНПр* 1844 р. ч. 41 
ст. 1-16. 111. Н. Наринський, порівнявши видання ОЄ 
Савинкова з оригіналом, пише: „Издание Савинкова 
в палеографическом отношении совершенно не удов- 
летворительно" (див. «Письмо Остром. Єв.» 1920 р. 
ст. 171). 112. А. Лященко: Остромирово Евангеліе, 
див. «Знцикл. Словарь» Брокгауза 1897 р. півтом 43 
ст. 365-366. 123. Микола Левченко: Філологічні 
курйози. З приводу Н. Дурнова, «Записки Іст.-філ. від¬ 
ділу» Укр. Академії Наук, 1926 р. т. VII-VI1I ст. 427-9,— 
про українизм виразу Збірника 1073 р.: иля же іе по|Лч- 
vim о строй ті, л. 46в. 199. Псавтирний уривок А. Бич- 
кова зберігається тепер у його наслідників, див. «Пись¬ 
мо ОЄ» Н. Наринського ст. 187. 213. В Abecenarium 
Bulgaricum напис hier (= хір?) стоїть над формою 
букви #. 432. Іван Панькевич: Про відношене 
памятників староукраїнської мови до полудневославян- 
ських під лексикальним оглядом, «Записки HTLLb т. 126, 

Пояснення скорочень журналів див. в т. II цеі 
праці ст. 202. 
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Замітки до кирилівської транскрип¬ 
ції знимків. Транскрипцію скрізь роблено зо зним- 
ків. Ст. 253-259 дано зо знимків І з видання С. Куль- 
бакина 1900 р.; в дужках дано доповнення по списку 
XII в. Моск. Синод. Бібліотеки. Ст. 265-267 зо зним¬ 
ків і з видання Г. Ільїнського 1906 р.; в дужках текст, 
який в 1868 р. читав ще І. Срезневський, але тепер 
зовсім не читкий. Ст. 269-275 зо знимків і видання 
Г. Ільїнського 1915р. Ст.277-283зо знимків І з видання 
Є. Карського 1904 р. З техничних умов на ст. 311-323 
довелося замість надрядкового значка ^ складати 

ПІСЛЯМОВА. 

Готуючи цей V-ий том своєї «Історії церковно-сло¬ 
в’янської мови», я дбав найбільше про те, щоби в 
короткій 1 приступній формі змалювати характер ста¬ 
ро-слов’янських пам’яток Х-ХІ віків, подаючи опис 
історичний, палеографічний та лінгвістичний кожної 
з них, додаючи до того по змозі повну бібліографію 
пам’ятки. Звичайно, за браком місця не міг л пода¬ 
вати повної та докладної Історії вивчення теї чи ін¬ 
шої пам’ятки,—я найбільше дбав росповісти читачеві 
все, що було важніщим в тій чи іншій справі, щоби 
вже тим самим підготовити шлях до дальших само¬ 
стійних студій над пам’ятками. І коли ця моя праця,— 
в якій зібрано все головніше з царини вивчення ста¬ 
ро-слов’янських пам’яток Х-ХІ віків, 1 з якої досить 
ясновидно, чого ще нам тут бракує,—коли моя праця хоч 
в малій мірі спричиниться до дальших самостійних 
студій над пам’ятками або взагалі заохотить до пра¬ 
ці над ними, я буду вважати, що досяг поставле¬ 
ної мети. 

На ст. 98-188 подав я трохи докладніший опис 
старо-українських пам’яток ХІ-го віку, щоби тим по¬ 
класти більший початок для вияснення Історії укра¬ 
їнської (старо-руської) мови ХІ-го віку1. 

Автор готу* працю: Українська 
»іку% але неможливість попрацювати 
яе дав мені змоги закінчити працю. 

мова по пам’ятках ХІ-го 
над самими оригіналами 
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Тільки той, хто сам видавав старо-слов'янські па¬ 
м’ятки чи хрестоматії з них, зрозуміє й відчує ту си¬ 
лу, часом навіть надмірного труду, який зложено до 
цеї моєї праці. Друкування книжки (особливо Альбо¬ 
му та старо-слов'янських текстів) в технично слабій 
друкарні значно збільшило цей труд 1 не дало змоги 
багато сторінок (особливо з Альбому) випустити так, 
як бажалося... Зробив, що було в силі зробити на не¬ 
великі засоби матеріяльні й техничні, ніколи не шко¬ 
дуючи власного труду. 

Про матеріяльну допомогу на видрукування цеї 
праці звернувся я до деканату Православного Бого¬ 
словського Studlum Варшавського Університету, який 1 
виклопотався для цього допомоги в Міністерстві Виз¬ 
нань Релігійних та Публичної Освіти з невикориста¬ 
них сум Православної Церкви. Але цеї допомоги не 
вистарчило б на видрукування праці, колиб на поміч 
не прийшла Митрополитальна Синодальна Друкарня, 
що друкувала книжку дешевше від нормальної ціни. 
Тому уважаю за приємний обов’язок скласти на цім 
місці свою публичну подяку як Міністерству ВР 1 ПО 
та Варшавському Університетові, так 1 Блаженному 
Митрополитові Православної Церкви в Польщі Діо- 
нисію за зазначену поміч. 

Автор. 

ПОКАЖЧИК. 

До цього Покажчика внесено ймення власні, ге¬ 
ографічні та назви писаних пам’яток; останні пода¬ 
ються під їх власного назвою. Цифра визначає сторін*, 
ку книжки; вища цифра сотень або десятків не по¬ 
вторюється (напр.: 236.7.42.5 читати 236,237.242.245). 
Скорочення: аеп.—архієпископ, an.— апостол, арх. 
архимандрит, бібл.—бібліотека, єв. — євангелія, Ш* 
єпископ, іг.—Ігумен, кн.—князь, мр.—манастир, літ. 
митрополит, о. —отець, патр.—патріярх, пр.—пророк, 
св.—святий 1 др. 
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Макушвяі 96.7 
Маїншелсий II. 09 

Маріїпська gn. 7-9.14,3,25. 
48.51.61-7.82,109.71.2 їй. 
219.94-9.397,400 1.2.4.6 
8.9.23.6-8,70.8.83 

МаріінськпП нр.61 
Musing L. 123 
Margulies А. 32 
Meillut 32 
Метайовь В. М. 78.198 9 
МефодІй 5.7.10.2.29.82.4.5. 

3.115.403 
Ми сох а нотар 210 
Минула писар 193 
Мияетнч Л. 59.63.74 
Милюкові П. 58 
Мянея 1095 р. 14J.88-90.7. 

381.403.25,8.9; 1096 р. 
142,5.88-9.91-3.7, 200,62- 
4.403.25.7.9} 1097 р.142. 
88-9.98-5.7, ЗВЬ. 6.403.25. 
9; березнева 203 4, за 
червень 205, дав. Путя- 
типа, Супрасльська 

Мировііцький В. В. 141 
Мярославова ge. 403 
Михаїя арх, 186 
Махал писар 193 
Мкхапович А. 19.61 2.6.897 

400.83 
Мичко писар 133 
Міоошнч фр. 30.1 62.6.8,9. 

70.4.82.95.110.54.193.413 
5-20.4S2 

Милетич Л. 59.67 
MilceuY І, 71 
Мінщипа 139 
Міссал 1741 р. 398 
Моїврськвй повіт 139 
Молитіи врачувпльпі 37, 
Мол, Костянтина Пол- 
гарського 402 

Молнтвосюя див. Сипай- 
ський 

Монастир днв. під а л ас лою 
назвою 

Моиети 187-8 
норавізмн 79-80 
Моравія 72.81-5.8.482 
Морозові Т. С. 116 
Москва 114.5 32.7.43 
Московська патріарша і си¬ 
нодальна бібл. 44.114.5. 

23. 66. 73.7.190. 201.2. 
425, тнпогр&фська бібл. 
24.1 я 1.89.91,3 

Московський історичний иу- 
:іей 115.51.6.78.7.190,1.3 
201 

Мосх Іван 177 
Мочульсіій В. Н. 43.52 

Мстпславоиа єн. 405 
Музей див. Г>еогрпдсі.киЙ, 
Московський, Рум'янці в- 
СМЕПЙ 

Мусппі-Пушхпш. А.И. 185. 
6.425 

Мюнхенська бібл. 71 
Напис див. Оамуіла, Тем- 

гшцьквн 
Науки див. Кирила gpyca- 

ломського 
Невоструеві К. 118.23.72 

203 
ІІекрасові Н. 131 
іїесторі св. 33 
Инкольська XIV в. gn. 6 
І-Іикоп патр. 116 
Ніжинський скарб 187 
Новгород 104.7.70.200. II. 
Нижній N3 

Новгородська Софійська бі¬ 
бл. 153,96.203 

НовоерусалнмськнйВоскре- 
сенський ир. 1'5.73 

Нордкпіст 204 

Oblak V. 26.30.1.*.7і 1.1 81. 
2.9.95.6.7 

Обиорсвій С. П. 82.169.98.5 
Огіенко Ів. 28,100.408.13. 

29.30 
Одеський унт. 42 
Октоїх 206 
Олександер І 104 
Олександер II 19.20 
Оленнн А. Н 130.85.6.425 
Ониснфор чернець 207 
Одфни дисар 114 
Oasolirtskt J6s. 28 
Оетріжська Біблія 409 
ОстрІжськнЯ К. І. 140.1 
Остромнр 104.7 
Остроинрова ев. Юаб р. S- 

10.6 S.63.7.103-12. Зі. 8- 
43.6.7.53-5.332-42.99.400. 
9.17 20.4.6-9.77.9.81.3 

Охрида 50.61, Охридські 
war. Листки 9.14.45.50- 
3 268-74,404.6.24.28 

П. Ир. 74 
Павло ап. 91 
Паидектн Антіоха 173-7 

372-8.424.6.7.9.30 
Лаинопія 37.72.83.5.482 
Папькевич І. 483 
Паплонськвй 28.150 
Парі Л. 160 
Паршкська бібл. 212 
Paslrnek Fr. 14.31.41.81. 

4.9.97,151 
Pfita 406 
Патерик див, Сипавсь кий 
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Пеїшпг.вій Й. С. 180.397 
Перетці В. Н. 31 
Петро І 104.45 
Петропская 10. В. 41 
Петрові. А. 416 
Петроград 28.10 4.81.71. Пе¬ 

троград, Державна Луб*, 
бібл. 20.8. ЗЙ. 104. 20.18, 
53.00.5.6.80.3.96.205.428, 
11. Академія Наук 82.6. 
160.204, П. Дух. Акаде¬ 
мія 196 

ПисаріХІв. див. Городіть, 
Григорій, Домна, Заннд, 
loan, Іоницп, Костянтин, 

Мпкула, Михаї, Мичко, 
Опфим, Путята, Сава, 
Яків, веодор 

Підкарваттд 149.482 
Підпис дин. ЗографськнВ, 

Іиерськвй 
Pimar L. 32 
Піои св. 2S 
Погаднні М, П. 1,00.34.60. 

80.2-4.425, його Дрепле- 
храпплнще 180.3, його 
бвапгеїія 205, його Псав- 
тир 403 

Логорілові В. 41.6.7.166. 
8,9.412.25.30 

Нолевой U. Н. 427 
Польща 86.188.410 
Попові Н. А. 81 
Порфирій Успеискій арі, 

35.6.40.210.1, ного Лист¬ 
ки 403.28, Псалтир Порф, 
862 р. 220 

По«аїв 413 
Прага 145 
Праиїські гдаг. Листки 10. 

4.45.81.3. 5. 90-S. 324-31. 
404-6.24.6.7.9.30 

Przegonia Kryriski М. Z. 
406 

Прейсі П. 166.213 
Преспа 58 
ПрокІп сп. 144.5 
Псавтлр див, Папкова, @в- 

гепів,Погодинсьшй, Пор- 
фнрія, Сипай ськпй, Слудь- 
кнй, Тодстовський, Чу- 
ДІПСЬКПЙ 

Псков 24.148, Псковський 
св. Духів, мр. 198 

Пустош киш. 184 
Путлта писар 196.7 
Л утягала Мннея 195-7.887, 

427.D 

Ратшииь Ал. 115.123 
Raul 36 
Racki Fr. 84 

Регель В. 208 
редакції 7.12.16 
Реймс 144.5, Р. бібл. 144, 
Р. 0в. 144-51.358-9.405. 
28.79.81-2 

Reynaldis L. 68 
рецепції 7.12.15 
Re.setar К, 318 
Рило гора 44 
Рлльсьіиїй Листок 44-7.260- 

З, Р, ар. 44 
Ріш 33 
Rozwadowski І. 421 
Розепфельді Д. 123 
Ровов В. 99.100 
Росальськнй М. І. ні 
Росія 154 
Рукопис див. Гуираслсьвжй 
Р у и'д І ші в ський Московський 

і Пубд. Музеї 53.62.122. 
32.7.203.480 

Рушвиовь Н. гр. 115,22 

Сала non писар 24.6 
Савваархеп. 181.95.9.425.6 
Саввавтолі П. И. 111 
Саван св. Життя 100 
Саввнпа Книга 8-10.7.24-7. 

9.82.143.59.213,286-9.395. 
400-2.4.5.8.9.23.6.8,9.76.7. 

Совина св. Життя 31 [9.82 
Ранникові її. 108.11.430.83 
Оааапський мр. 81.5.96 
СамуГд дар 58.9 
Самуїла царя напис 993 р* 

5,15.68-60.208. 290.1.402! 
9.27-9 

Сахарові И. П. 426 
Свнндідкин L Пй 
Святополв кн. 188 
Святослав eg. 113.6.25 
Святослава Збірник 1073 р. 

10.53.24.112-24.6.56А 70. 
843-19,399-400.3.7.9.25*8; 
Збірник 1076 р. 15.8.124. 
32,70.81.349-51.99.403.7. 
25.6.8; Збірник 1348 р. 
103 

Селастійські мученики 60 
Севасхьяпові П. 19.20.210.2 
Сі-верьяяові С. 32,49.41. 

180.423.30 
Сербія 60,2.84 
Середини мр. 24.143 
Sievers Е. 75.8,90 
Свгнзмунд ярхикп, 68 
Сигизмупд кор. 141 
Sylvestre de Sacy 150 
Онмеои цар 29.42Д05.Ш. 

403, Похвала йому 408 
Снмеоп чернець 207 
Симоцояя ев. 400 

Сипони П. 181 
Симфонія 421-2 
Сипай 85.ЙД.41.70 
Савайський мр. 427, Сім. 

патерик 177-9.874А25.9, 
Сяй пс&втіїр 10.4.26.86. 
8,40.51.2. 63.62.14 5. 248- 
61.401,2.4,6 8.23,6-9. Син. 
Требник 10.1,25.35-8.51. 
52.03.72.3.14 5.245-7,4 00- 
2.1.6.8.23.6.9 

Сниаксар 20.1.3 
Сяпоиима Слане зороссьал 

412 
СлівченсьхнІ Ааостої 403 
Слова ди. Шуки 
Словаччппа 95 
Словники ц.-сіов. мови 410- 
Stofiski St 407.21.2 [25 
Слуцький Псавтир 9.66.7. 

388.9 2.400.5.23,83 
Смнряов А. 131 
Соболеіскій А. В, 14.23.6. 

7.80.4- 8.41.63.7.71.9.85.1- 
90.98-1С0.І-7.112. 6.23.5, 
131.4.8.42-4, 9.50.65.75.3, 
97.203.399.427 

Собрапіе припадкові 1722 
р. 412 

Соколові Д, 414 
Соколові Н. її. 139 
Соколові П. 414.5 
Солунь 32,34 
Спадині А. 185.6 
СрезневсЕІй В. 0. 45.8.56. 

7.153.62.6.200.1,422.6.31 
СрезцевсіШ її. П. 14.6.22. 

4.6.30.4- 7.43.5.7,8.50.2,3, 
5-7.66.70.4.6,80. 8.94.6^. 
111.23.30.9.40. 2.3.51.2.4- 
5.8.62.5.71,2.6.7.0,82-4,6. 
8.95.7.09-201. 3-5. 10-13. 
896.415-21,24,6.82-4 

Ст. Л. 422 
старо-слов. мова 10-12 
Старчевскш А. 420 
Станові В. 143.62.76.426 
стихнрар 427.8, Ст. Бусла- 

Івсікий 403. Ст. Фінлянд¬ 
ський 204-5 

Стояковпч Л. 61.430 
СтрільбнцькиЗ 29 
Строєві П. 150 
Струтові Д. М. 66 453 
Суворнт А. С. 420 
Супрасль 27.412 
Супрасльсььнй Рукопис чк 
С. Мниел 9.15,27-32 46, 
9.63.9. 78. 82.168. ва 1.2. 
220-7.399-403.6.6,8,9.23.6 
8.9,482, С. мяваспр 27 

32 
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Сухо 82 
Сирку П. 111 
Тнкляь 184.6 
Темі св Життя 1S3-4 377- 

8.427.0 
Темнвпькпй Напис 60*01 • 

202 
Ттоиояскш Р. 412 
Тимофеі св. S3 
Тнмчепхо R. 138 
Танецький нр. 8о 
Тинка 96 
Типе графська rb. 151-2 
Тир од ь 69 
Тмутороюшськнй каміш. 

1063 р. 130 84-0.377.425. 
6.30 

Гмуторокаль 185 
Тоістовськай псаптар 162- 

6.368-9.42Є 
Тодстой II. ip. 188.431 
Тодстой Ф. 163 
Требник дав, СппаіївькнГі 
Трекбядькнй 28 
Трвдент 69 
Троиошил 420 
Тургепеяь А* Н, 145 
Турів 139-41,3 
Ттршсьші ив. 139.41.35G-7. 

400.3.6.27.9 
Турціл 19 
Тученськнй С. 430 
Україна 116.71.413 

Ulaszyn Н. 215.409.22 
Уддоаьскій В. М. 53, Днст- 

кя його 10.53-6,276-83. 
400.2.4-6.9.24.8.9 

Уривка дав. Лвсткн 
Усвенскій О. 58.9.430 
Усиіпськнй Збірник XII в. 

400.3 
Устав церковний з Конда- 

карем 197-9 

фіша горіл^П 94 
Федишгта св. 7В 
Фиодора Струмаііька св 33, 
Содупеька 33 

Феодорнт Каррський 150-8 
Фвдарет мт. 111 
Фидимопопь Г. Д. 111.50 
Фінляндський Стнхирар20ї- 

5 
фдорвпскій Т. 59.89 
Фона іг. 207 
Фортуиатовг ф, О. 26.41.6. 

7.9.55.63.7.82.106.6.12.54. 
Фогій патр 28 
Фрагменти днв. Лнсткн 
Фрашсонап 1. 68 
Фраіщевг Вл. 161 
Франція 144 
Фрейзингенські Уривки б. 

71-5.7.3.S3.90.212 3.306-9. 
404.23.30 

Charlier V. 151 
Хилаїїдарсш Лпстки D.42-4. 

6,50.140. Ь9.262-9.400.2.4- 
7.9.23.8.9, X. нр, 42 

Ходкеинч Ол. 27 
Chodynicki К. 409 
Хорватія 62.70.84 
Хоралська ев. 907 р. 220 
Хоробрий чернепь 71.403 
хрестоматії' ц.-сл. мови 393- 

410 
Царгород 19.146.207 
Cerf 150 
Ziviei* Е. 31 
Цоневь Б. 11.21.3.7.32.6.8, 

41.4.7.9.60.63.6 9.60.7.71. 
75.98.123.210.3.429 

Чебапг 412 
Цернвгів 186.7, Ч. гривна 

186-7.378 
Чернитевскій II. 171 
Чехія 81.3.5.94-7 

чсхизмп 93-4 
бгпйіб І. 35 
Чудівсьюй нсавтпр 166-9. 

364-6,426.6.9, Ч. мр. 166 
Safaffk Р. 22.33-5.62.66. 

70.91.3 6-7.166.70. 1.82. 
211-3.396.7.416.83 

Шахматовт. А, 41.91.102.4. 
112.6.23. 82.4. 6. 79.81.2. 
216.407 
Шевнрелт, С. П. 113.23 
ІПпшшовсБІй В, 125.31.2 
ШнрскіГі И. 413 
Шишкові А. С. 414 
Шнпшайовичн 68 
ПІляковг Н, 112 
Шляшингь Я, 186 
Schmidt 31.182 
ПІпнцерь Я. Б. 427 
Шурф гр. 69 
Щепхин В. Н, 8.17.26.0.7. 

90,34.6.63.4.6. 80.2.3.8.9. 
98 107.112,395.423.9.30 

Щербатові, М. М. 126 

Юда 69 
Юрій Зоїраф сп, 208 
Юр'Івський Новгород, мр. 

169 
Jagi6 V.—Ягачі И. В. 7, 

13.4.21.2.3.6.35-8.41.3.7. 
50*3.5-7. 9.61-7.9.71.6.7, 
80.1.3.5.8-90.4.6.8. 9.102. 
3.18.26.31.41.9-62.4.6.8. 
61.2,70.8.82.91. 6.209.10. 
3-6.S.396.9.400.4.22.8,27. 
30-2 

Лків ппсар 190 
Ярослав кіт. 188, його мо¬ 

нети 880 
Яцимирскій 412 
веодорь гшсар 201 



Зміст книжки. 

Вступ: 
Сторінки 

Найдавнїщі пам'ятки старо-слов’янської мови ь—їв 

Частина перша: 

Огляд пам’яток Х-ХІ-го віків. 

А. СТАРО-СЛОВ’ЯНСЬКА МОВА ПІВДЕННО - СЛОВ’ЯН¬ 

СЬКОЇ РЕЦЕНЗІЇ: 

І. Старо-слов’янська мова болгарської рецензії: 

Сторінки Л?Л? jhiijocw 
1. Зогрвфська еванісіія. . . 10-24, 12-15 
2. Савнна (’ваигелія чи Савива Книга . . . 24-27, 16-19 
2. Супрасльський Рукопис. б-П 
4. Ассеаапіева двапгеїія. . . ЗЗ-ЗБ, 2021 
5. Свпаяськнй Требник. 22-23 
G. СипайськнЙ Псавтнр....... . . 38-41, 24 27 
7. Хнландарські Листки. 28-31 
8. Рильський Листок.. . , . 44-47, 32-33 
0. Македонський Кирилівський Лист . . . . 48-50, 34-35 

10. ОірндськІ Глаголнцькі Листки . . . • . 60-ЬЗ, 37-41 

11. Листки Ундольського. . , 53-56, 42-1* 

12. Слуцькі Листки. .. . . £6 Б7, 151 і 155 

13. Напне дари Сануі'да 993 р. . . 58-60, 49-80 
)4., ТпмитплпГі Напне . . 60-61, 51 

1». Зографські Листки. 46-48 

J6. Зографськпґі Кирилівський підпис 980 р. . . 207-210, 36 

17. ІверсьішЙ глаголицький підпис 982 р. . . 210-212, 52 



П. Старо-слов’янська мова сербської рецензії: 

1, Марийська євангелія. 61-67, 63-65 
2. Листки Клопа, ..68-7!, 56-58 

НІ. Старо-слов’янська мова словінської рецензії: 

Фрейвнпгепські Уривки........ 71-75, 59-60 
Abecenarium Bulgaricnm.212-213, 33 

В. СТАРО-СЛОВ ЛЯСЬКА МОВА ЗАХІДНО СЛОВ’ЯНСЬКОЇ 
РЕЦЕНЗІЇ: 

І. Старо-слов'янська мова переходова від південно- 

до західно-слов’янської: 

Київські Гдатолицьві Листки  .76-91, 61-74 

II. Старо-слов’янська мова чеської рецензії: 

Пражські Глагоднцькі Листки.91-9S, 75-78 

С. СТАРО-СЛОВ’ЯНСЬКА МОВА СХІДНО - СЛОВ’ЯНСЬКОЇ 
РЕЦЕНЗІЇ: 

Історія вивчевпя ехідио-сдов'янськвх ознак. . 88-100. 

1. Спільні швдеппі (українськії й північні озна¬ 

ки в нові східно-слов'янських пам'яток XI- го 
Віку ..І оо-і 01. 

2. Південні (українські) ознаки в мові східно-сло¬ 

в'янських пам'яток XI віку.101-103. 

3. Північні ознаки в мові східно - слов'янських 
пам'яток XI віку.103. 

І. Старо-слов’янська мова української редакції: 

1. Остроагарова євангелія . . . 
2. Збірник Святослава 1073 р. . 
3. Збірник 1076 року .... 

4. Архангельська євангелія 1092 р 
5. ТурІвські Дисткя ..... 
6. Реймська євангелія .... 
7. євангелія Типогр чфська. . . 
8. Куиріянілські євангельські Дясті 
9. Чудія ський Псавтир .... 

10. Євгенів Псавтир. 

11. Толстовський Псавтир . , . 
12. Казання Григорія Богослова . 
13. Пандектм Антіоха. . . . 

. 103-112, 79-98 

. 112-121, 99-105 
. 124-132, 106-109 
. 182-139, 110-116 
. 139-144, 116-117 

Ш-119 
. 161-162 
. 163-156, 120-123 

. 166-169, 12-1-126 

. 169-162, 127 
. 162-165, 128-129 
. 166-172, 130-131 
. 179-177, 132-133 
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14. СнпаГіський - Датер.ив. . 177-179, 134 
15. Уривок з життя св, Копдрата. . 179-133, 135-136 
16. Уривок з життя св. Теїсді ...... , 183-184, 1375439 
17. Напис па Тмуторокаиськім каміні 1063 р. . 184-186, 133 
18. Уеркнгівська гривна. . 186-187, 140 
19 Монети XI ліку. ... . 187-188, 141-142 

Старо-слов янсьна мова північно - руської редакції: 

1, Служебпі Минеї 1095*1097 років: 

Минея 1095 року. 189-190, 143 

Мипея 1096 року . ... . 191-193, 144-146 

Минея 1097 року. . 193-195, 147-148 

2. Путятина Мипея . ■. . 105-197, 149 

Пам’ятки східно - слов'янські ближче не встановле¬ 
ної батьківщини: 

1. Церковний Устав з Коидакарем .... . 197-199, 150 

2. Псавтирнвіі Уривок А. Бичкова.... . 109-201, 152 

3. Науки ІСвряла єрусалимського .... 

4. Уривки з березневої сдужебної Мшіеї. . 

5. Фінляндський Стнхарар.. 

. 201-203, 

. 203-204 

. 201-206 

153-154 

Частина друга: 

Альбом знимків з пам'яток Х-ХІ віків. 

Транскрипція маголидьких пам’яток.. 214-216 

Зшшки з пам'яток Х-ХІ віків з транскрипціє» (повне пере¬ 

рахований їх див, в частіші першій).217-392 

Частина третя: 

Додатки: 

1. Хрестоматії старо-слов'янської мовж. Методологічно-бі¬ 

бліографічний огляд ..• • ■ • * 
2. Словники цервовно-сіон'яиської мови. Нарис церковно-сло¬ 

в'янської лексикографії. 
3. Збірники зннмків з старо-слов'яиських пам'яток Х-ХІ ві¬ 

ків. Бібліографічний огляд. . ... • • 
4. Старо-слов'янський словник. 
5. Рівнобіжні тексти з старо-слов'янських євангелій Х-ХІ ш ». 

Бібліографічні доповнення... 
Післямова ....... 
Поважчав. 

* ш * * * * 

* 4 » І * * * * 

393-410 

410-425 

425-431 

431-476 

476-482 

4S2-4S4 

434- 486 

435- 491 



ІСТОРІЙ 

ЦЕРКОВНО-СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МОВИ 
ІВАНА 0ГІ6НКД, 

професора Православного Богословсьного Виділу 
Варшавського Університету. 

складається з таких праць: 

Той |: Костянтин І МефодіЙ, їх життя та діяльність. Істо- 
рачяо-літержтурна монографія. Частина І. Варшава, 1927 р, 324 ст. 
Ціна 10 зл. 

Tout II: Костянтин і МефодіЙ, їх життя та діяльність. Істо¬ 
рично-літературна монографія. Частина II. Варшава, 1928 р. 
400 ст. Ціна 12 зл. 

ТОН ІН: Костянтин І МефодіЙ, їх життя та діяльність. 
Частина III. Джерела. Corpus Cyrillo-Methodianum. 

Том іУ: Повстання азбуки й літературної мови у слов’ян. 
Варшава, 1927 р. 274 ст. inf0, видання тимчасове літографоване, 
ціна 10 зя. До нього друкований додаток: Powstanie alfabetu 
oraz j$zyka literackiego u Sfowian. Album zdj^d, 53 таблиці. 
Варшава, 1927 p,, ціна 10 ал. 

Том V: Пам’ятки старо-слов’янської мови Х-ХІ віків. Істо¬ 
ричний, лінгвістичний І палеографічний огляд пам’яток з пов¬ 
ного бібліографією їх. Альбом 155 зннмків з пам‘яток X-XI віків 
і 55 стор. їх кирилівського зідчитан.чя. Старо-слов’янський слов¬ 
ник. Варшава, 1929 р. 493 ст. Ціна 15 зл. 

Том VI: Фонетика церковно- слов’янської мови. Варшава, 
1927 р. 455 ст. in f°, видання тимчасове літографоване, ціна 15 зл. 

Том VII: Морфологія церковно-слов’янської мови. 
Том ТГП: Складня церкозно- слов’янської мови. 
Том IX: Історія церковно-слов’янської вимови й наголосу. 
Том X: Слов’янська палеографія. Видання (студентів) тим- 

ч*сгве літографоване: Paleografja cyrylicka, Варшава, 1928 р. 
95 ст. in f°. Ціна 6 зл. До нього друкований додаток: Wzorv 
pism cyrylickich X-XVIII w.w. Варшава, 1927 p. 144 ст.(5б зним- 
ків з киридіаською транскрипцією. Ціна 10 зл. 

Т®.*! ІСТ°РІЯ, перекладів (і їх виправлень) сд. Письма 
та Богослужбових книг на церковно-слов’янську мову. 

l?X9PJ? дврвкладів св. Пнсша Jra Б аго службових 
КНИГ на живі слов’янські мови* 

Головний склад видань: Warszawa. Nowy Swiat Jfe 69, ksieoarnia 
.Ossolmeum*, телефон 198-81. Можна набувати також в .Книгар- 
ия Наукового Товариства* Lwow, ВурекІОабо .Українська Кни¬ 

гарня й Антикварня*. Lwow, ul. Rutowskiego 22. 






